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Förord

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om-
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje-, och individ-
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an-
knytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite-
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto-
riska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen motsvaras av en mångfald meto-
dologiska inslag.

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilja ut-
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel-
ningen förekommer.

I nummer 14 i skriftserien Socialhistoria i Linköping presenteras tre D-uppsatser
från vårterminen 2001. Uppsatserna behandlar den aktuella diskussionen inom tre hi-
storiska specialområden från en teoretisk och metodisk utgångspunkt. Sofia Gustafs-
son undersöker den franska mentalitetshistoriens plats inom den moderna svenska hi-
storieforskningen, Victoria Nygren Studerar socialkonstruktivistiska tolkningar av
sjukdomsbegreppet inom internationell medicinsk historisk forskning och Johan Die-
trichson diskuterar vad disciplinen historia kan bidra med för att utveckla maskulini-
tetsforskningen.





7

Mentalitetsforskning i Sverige

Av Sofia Gustafsson

Inledning

Mentalitetshistoria

Kontinental fantasi mot nordisk noggrannhet, eller franskt slarv mot svensk tråkighet, är det så
det måste se ut? Nej! Nu när de kontinentala mentalitetshistoriska studierna i ökad utsträckning
översätts till vårt modersmål, har vi just i Sverige en unik chans att gripa tillfället i flykten, att
skapa en fruktbar syntes av den fruktlösa motsättningen. Fantasi och metodologisk strikthet kan
förenas. 1

Citatet av Stockholmsprofessorn Arne Jarrick härrör från 1987, en tid då svenska fors-
kare livligt och ofta diskuterade mentalitetsbegreppet. Den franska Annalesskolan,
som hade haft stor genomslagskraft inte bara i Frankrike utan också på bland annat
brittisk, tysk och polsk historieskrivning, hade sent omsider också nått de svenska uni-
versitetskorridorerna. Med en forskningstradition som var präglad av strikt källkritik
likaväl som historiematerialism hade inga svenska blickar tidigare på allvar riktats mot
den helt annorlunda franska historieskrivningen.2 Så i slutet av 1970-talet översattes
några av Annalesskolans mentalitetshistoriska verk till svenska, bland annat Emma-
nuel Le Roy Laduries bok om livet i den medeltida byn Montaillou. Böckerna sålde i
långt mycket större upplagor än de svenska historikerna var vana att komma i närheten
av, och snart sneglade flera forskare i riktning mot Frankrike.3 Historikern Eva Öster-
berg pläderade 1980 för en diskussion av mentalitetshistoria i Sverige:

Vågar vi stimuleras av den franska Annales-traditionens kulturforskning, trots dess i mitt tycke
ofta rätt djärva rekonstruktioner av attityder och värderingar utifrån ett tunt källmaterial? Med
detta vill jag ingalunda säga, att 1980-talets svenska historiker bör kasta den källkritiska försik-
tigheten överbord.[---] Men [...] det skulle glädja i varje fall mig, om vi åtminstone för en stund
tog upp den internationella kultur- och mentalitetsforskningens handske och granskade den all-
varligt. Det må sedan vara, om vi låter den falla till marken igen. Men att inte alls låtsas se den
och att inte seriöst möta också denna utmaning från internationell forskning, det vore enligt min
mening synd.4

Vad innebar egentligen mentalitetsbegreppet? Hur skulle man kunna göra mentalitets-
historiska studier på svenskt material? Diskussionen pekade både på brister och för-
tjänster hos de franska forskarna. Det blev mycket talat om genren, men väldigt lite
forskat. Kanske var den dömd till att bli ett snabbt övergående Parismode i Sverige.
Arne Jarrick var medlem av en relativt liten skara historiker som förespråkade menta-
                                                          
1 Arne Jarrick, Den himmelske älskaren, Stockholm 1987, s. 159.
2 För vidare diskussion om Annalesskolans sena intåg i svensk historieforskning, se Birgitta Odén,

”Den franska Annalesrevolutionen och den svenska historikermiljön” i Peter Burke, Annalessko-
lan: En introduktion, Göteborg 1996, s. 11 ff.

3 Klas Åmark, ”Mentalitetsforskningens problem”, Historisk tidskrift 1985, s. 415.
4 Eva Österberg, ”Forskning om det äldre svenska samhället”, Historisk tidskrift 1980, s. 497 f.
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litetshistoria. ”Att vanligt folk förr inte bara arbetade och avlade utan också tänkte,
inte minst på grundläggande existensfrågor, finns all anledning att ägna forskarmöda
åt” skrev han 1987. Han hävdade att svenska forskare, om de vågade ge sig på menta-
litetshistoria, skulle kunna bidra med beprövad källkritisk noggrannhet, som många
menade att den franska Annalesskolan led brist på. 5

Diskussionen om mentalitetshistoria kom ofta att handla om själva begreppets in-
nebörd. Många menade att dess vaghet var dess största brist. Bland alla beskrivningar
fanns dock några aspekter som var gemensamma för alla. Genren handlade om de
kollektiva attitydernas historia. Arne Jarrick har skrivit att det är ”studiet av relativt
oartikulerade kollektiva attityder hos relativt vanligt folk”.6 Han har sökt definiera
tänkandet genom att urskilja olika artikulations- och medvetandenivåer och han har
talat om mentaliteten som ”det suddigt tänkta, det vill säga sådana tankefigurer som
var så självklara att de aldrig artikulerades till doktriner eller liknande”.7 Historikerna
Anders Florén och Mats Persson har uttalat sig om mentalitetens karaktär som för-
medveten och kollektiv, och menar att den på grund av detta upplevs som självklar.
”När föreställningar och normer delas av alla i en kultur och inte är direkt uttalade, så
får dessa ställning av oreflekterat sunt förnuft”.8

Varför ska man då studera mentaliteter? Florén och Persson menade att dessa ofta
kan visa sig vara den felande länk som kan förklara händelser och tankar i historien
som ser främmande och obegripliga ut. ”Mentaliteterna kommer här att framstå som
en resonansbotten vilken ger studerade idéer och handlingar en fördjupad mening”.9

Eva Österberg har skrivit att genren är förtjänstfull för att den har riktat uppmärksam-
heten mot teman som alltför länge har försummats inom traditionell historieforskning.
Hon har skrivit att ”det är svårt att inte fängslas av vad människor har tänkt och tyckt
om till exempel rätt och fel, naturligt och onaturligt, sexualiteten och döden under
andra perioder än den vi själva lever i”.10 Troligtvis är de flesta forskare benägna att
hålla med Österberg på den punkten, men som hon själv också har påpekat finns spe-
ciella svårigheter med denna forskningsinriktning som få forskare har haft lust eller
möjlighet att angripa.

Syfte
Vid en blick på dagens svenska forskarmiljö kan man konstatera att mentalitetshistoria
är ett vedertaget begrepp, även om det nämns mer sällan. Istället diskuteras ”Den nya
kulturhistorien”, ”The linguistic turn” och diskurs som metoder att nå människor i det
förflutna. Den handlande aktören sätts åter i centrum, efter att ha varit förpassad till
vindsförrådet i mer än ett halvt sekel. Har då mentalitetshistoria som genre avsatt
några betydande spår inom den svenska historieforskningen? Är genren på väg att helt
                                                          
5 Jarrick 1987, s.156.
6 Arne Jarrick, ”Strunt i det! Om ämnesgränser i historieforskningen”, Kulturella perspektiv, vol

4:1 (1995), s. 45.
7 Arne Jarrick, ”Vad representerar mentalitetshistorien?” i Johan R. Norberg (red), Studier i idrott,

historia och samhälle, Stockholm 2000, s. 95.
8 Anders Florén & Mats Persson, ”Mentalitetshistoria och mentalitetsbegreppet”, Lychnos 1985, s.

191.
9 Ibid., s. 193.
10 Eva Österberg, ”Mentalitetshistoria”, Nationalencyklopedien 1997.
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försvinna eller är den en levande realitet inom forskningen idag? Arne Jarrick gjorde
så tidigt som 1987 en studie av mentalitetshistoria i Sverige, men fann i stort sett ingen
forskning. På senare tid har endast allmänna uttalanden hörts, som ofta pekar på att det
knappt finns någon egentlig mentalitetsforskning i Sverige.11 Ingen studie har emeller-
tid företagits av dess utbredning, varför ett försök att göra detta är ett av målen med
den här uppsatsen. En systematisk undersökning kan förhoppningsvis ge en över-
gripande bild av mentalitetsforskning i Sverige, som i sin tur kan ligga till grund för en
djupare analys av genrens utseende i Sverige.

Som ett andra syfte vill jag nämligen undersöka hur forskningen kring mentaliteter
har bedrivits i Sverige. Detta intresse bottnar i en förundran inför de vetenskapliga svå-
righeter som vid en första anblick tycks vara förknippade med genren. Det ligger, som
framkommit ovan, i själva definitionen av mentalitetshistoria att det handlar om oarti-
kulerade tankar hos folk som levt för länge sedan. Hur finner man tankar som vanligt-
vis inte artikulerades och som dessutom ska ha delats av en hel grupp, helst ett helt
samhälle? Det gäller dessutom tankestrukturer hos vanligt folk, som sällan har lämnat
några skriftligt källor till eftervärlden. Mentalitetshistorikern ställer frågor till det för-
flutna som bara kan besvaras på omvägar, vilket åtminstone i mina ögon ter sig som ett
svårt dilemma, och motiverar en närmare studie av forskarnas metod. Som utgångs-
punkt för denna analys vänder jag mig till den svenska debatten om mentalitetshistoria
allt sedan den introducerades i Sverige i början av 1980-talet för att se vilka metod-
aspekter som har diskuterats och kritiserats.

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka utbredningen av och metoden i
mentalitetsforskningen i Sverige. Inledningsvis diskuteras forskningens utbredning,
varvid ett antal mentalitetsanalyser identifieras, som kan ligga till grund för den fort-
satta analysen. Här presenteras också mentalitetsanalyserna utifrån de ämnen och tids-
perioder de har behandlat. Därefter inleds i kapitel 3 metoddiskussionen, som  jag har
valt att strukturera utifrån några huvudteman som har framkommit i debatten kring
mentalitetshistoria.

Mentalitetsforskning i Sverige

Mentalitetsforskningens utbredning
Hur går man tillväga för att finna eventuella mentalitetsanalyser? Först och främst har
jag utgått från en vid och tydlig definition av vad en mentalitetsanalys egentligen är.
Denna tydliga definition har varit nödvändig för att kunna göra en så intersubjektiv
sökning som möjligt. För att en text ska kallas mentalitetshistorisk ska den således:

•  ha ett historiskt perspektiv
•  behandla medvetna attityder (att de vanligtvis inte artikulerades berodde inte på att

folk var omedvetna om dem, utan att de ansågs så självklara att de inte behövde ar-
tikuleras.)

                                                          
11 Arne Jarrick, ”Mentalitetshistoria - parismode eller seriös forskning?” i Ulf Jonsson & Johan

Söderberg (red), Från vida fält: Festskrift till Rolf Adamson 25.10.1987, Stockholm 1987. Se också
Arne Jarrick, ”Tema: Mentalitetshistoria”, Historisk tidskrift 1993, s. 513.
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•  inte handla om tankar som har karaktären av väl artikulerade tankesystem eller
doktriner.

•  behandla attityder hos stora grupper av människor, hos kollektiv i form av samhäl-
len eller klasser.

Diskussionen kring mentalitetshistoria har främst varit en angelägenhet för histori-
kerna i Sverige. Idéhistorikerna är i regel inriktade på artikulerade tankar, psykohisto-
rikerna på omedvetna tankar och socialantropologerna på mer nutida tankar. Etnologer
har avfärdat mentalitetsbegreppet och hänvisar oftast till sitt kulturbegrepp istället,
även om de ofta används i snarlik andemening. Jag har därför valt att först och främst
undersöka mentalitetsforskning inom de historiska institutionerna.12

Jag har utifrån aktuella personallistor från universiteten lokaliserat produktion av
alla historiker i Libris. Doktoranderna har inte inkluderats, men väl deras doktorsav-
handlingar. Jag har sedan sett över alla texter vars titlar eller innehållsbeskrivningar
antyder att de kan innehålla något om föreställningar eller tankesätt, och undersökt om
de passar in på den vida definitionen av en mentalitetsanalys. Urvalet har alltså base-
rats på texternas titlar, vilket naturligtvis kan innebära att mentalitetsanalyser som in-
går i böcker som med titeln utger sig för att innehålla till exempel strikt politisk histo-
ria eller materialistisk historia inte har upptäckts. Möjligheten att en sådan bok ska
innehålla en mentalitetsanalys torde dock vara i det närmaste obefintlig. Ambitionen
har varit att analysera texter som bygger på vetenskaplig forskning, varför endast not-
belagda texter ingår i studien. Begreppet mentalitet har inte begränsat sökningen. Som
en följd av kritiken mot genren kan risk finnas att en del författare undviker begreppet,
men ändå utför en mentalitetsanalys, såsom definierats ovan.

Utöver denna systematiska undersökning av de historiska institutionerna har jag
även gjort en omfattande sökning, med samma urvalskriterier, för att finna eventuella
mentalitetsanalyser inom andra akademiska ämnesområden.13 På  grund av definitions-
problematiken har i det här fallet endast texter som använder mentalitetsbegreppet i ett
historiskt sammanhang tagits med i undersökningen. Detta har jag främst gjort på
grund av avgränsningssvårigheten till etnologernas kulturbegrepp.

Vad blev då resultatet av den här omfattande undersökningen? Det visade sig att
gränsen för vad som är mentalitetshistoria och inte var mycket svår att upprätthålla,
trots definitionen ovan. Många bland de hundratals böcker och artiklar som har under-
sökts har befunnits ligga mycket nära det mentalitetshistoriska fältet. Här finns exem-
pelvis texter som är inriktade på attityder och värderingar hos människor i det för-
flutna, men som inte kan sägas vara mentalitetshistoriska då de berör mer artikulerade
idéer. Dessa kan visserligen ha blivit så pass införlivade i människors medvetande att
de kan kallas en mentalitet, men om ingen sådan undersökning har företagits kan inte
texten kallas mentalitetshistorisk. Det finns också texter som berör attityder på ett
                                                          
12 Institutionerna är lite olika strukturerade vid de olika universiteten. I Umeå finns ingen rent histo-

risk avdelning, så hela humanistiska institutionen har undersökts. I Linköping har endast forskare
vid den historiska avdelningen undersökts, inte hela Temainstitutionen.

13 Mentalitetsanalyser har sökts via Libris på sökorden mentalitet, mentalitetshistoria och föreställ-
ningar och via svensk historisk bibliografi på orden kultur, kulturhistoria, socialantropologi, psy-
kologi, socialpsykologi, sociologi, folktro, etnologi och idéhistoria. Dessutom har samtliga
nummer av Historisk tidskrift och Scandia 1980–2000 undersökts.
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mentalitetsmässigt plan, men som inte generaliserar dessa att gälla för en större grupp
människor, och således inte faller inom ramen för definitionen av mentalitetshistoria.
Efter den totala sökningens slutförande, har jag ändå identifierat ett antal texter som
mentalitetshistoriska. Dessa är 28 till antalet, och kommer att användas som ett repre-
sentativt urval i den fortsatta analysen. Att betrakta dessa som en avgränsad grupp vore
dock felaktigt och meningslöst. Det stora antalet texter som ligger i närheten av genren
pekar på att inriktningen mot en mer psykologiserande historia har fått ett klart ge-
nomslag inom svensk historisk forskning. Det kan konstateras att den mentalitetshisto-
riska genren i Sverige har mottagits mer i form av allmän inspirationskälla för historie-
skrivningen än som en egen forskningsgenre, vilket naturligtvis kan vara minst lika
fruktbart. Det kan till och med tänkas att mentalitetshistoria kan ha större möjlighet att
vitalisera svensk historieforskning som delvis integrerad i andra studier.

Huruvida mentalitetshistoria i framtiden kommer att återfinnas som en specifik
genre är svårt att säga. Om man ser till de 28 texterna som har identifierats som men-
talitetshistoriska stammar endast fyra från 1980-talet. Elva är utgivna mellan 1990 och
1995 och tretton mellan åren 1996 och 2000. Det rör sig om så få böcker att det är
vanskligt att utläsa något varken om genren som försvinnande eller på frammarsch.
Man kan åtminstone konstatera att den fortfarande är levande. Vad man tydligare kan
säga utifrån dessa texter är att det råder stor skillnad mellan deras utgivningsår. Fem
av texterna är utgivna 1993 och fem 1997, vilket kan peka på en viss trendpåverkan, ett
intryck som styrks ytterligare av att Historisk tidsskrift under ett av dessa år, 1993,
hade ett temanummer på just ämnet mentalitetshistoria.

Av de 28 texterna är endast två författade av forskare utanför de historiska institu-
tionerna. Bland författarna finns 19 historiker, en pedagog och en socialantropolog. Av
dessa 21 personer har alla utom tre använt begreppet mentalitet i sina texter, en del
mycket teoretiskt genomarbetat, andra mer i förbigående. De som inte har använt be-
greppet har kallat sitt forskningsområde för ”folkliga föreställningar” istället. Av de 28
texter som ingår i undersökningen är ca hälften monografier (varav fyra doktorsav-
handlingar) och hälften artiklar. Några texter är skrivna av samma författare, men be-
rör olika problem. Då samma författare har skrivit om samma sak i flera artik-
lar/böcker har bara en av dessa valts ut. Om namn nämns utan titel är personen i fråga
historiker, vilket  gäller för hela uppsatsen från och med nu.

Ämnen och tidsperioder
Inledningsvis kommer här ett antal frågor att ställas till de 28 texterna, varefter vi stif-
tar bekantskap med forskarnas ämnen och frågeställningar. Om namn nämns utan titel
är personen i fråga historiker, vilket  gäller för hela uppsatsen från och med nu.

Etnologen Orvar Löfgren, som annars har förhållit sig kritisk till mentalitetsbe-
greppet, har framhållit att den franska mentalitetsforskningens största förtjänst har va-
rit dess idérikedom, att den har ställt nya och överraskande frågor till historien och
producerat studier av teman som tidigare betraktats som icke-forskningsbara.14 Kan de
svenska studierna karakteriseras på samma sätt? Eva Österberg skrev 1993 att menta-
litetshistoria i Sverige främst tog sig uttryck i form av analyser av ”domstolarna som
                                                          
14 Orvar Löfgren 1984, ”Mentalitetshistoria och kulturanalys”, Häften för kritiska studier 1984

(17),s. 15.
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arena för social, kulturell och normativ interaktion i ett dynamiskt perspektiv”. Där-
emot var studier av existentiella teman som livet, döden och kärleken mycket ovanliga.
Utifrån detta menade hon att en ”mer genuin” mentalitetshistoria fortfarande var ett
”metafenomen” i högre grad än en realitet i Sverige.15 Kan den här bilden vara giltig i
Sverige än idag?

Arne Jarrick sökte 1987 identifiera det gemensamma i den kontinentala mentali-
tetsforskningens ämnesval, men fann en mycket splittrad bild. Några ämnesområden
som forskarna dock återkom till var kosmologier (folkliga världsuppfattningar), livet
och döden, tiden, kärleken, familjen och barnet samt civilisationsprocessen. Jarrick
menade att den tidens mentalitetshistoriker mer förenades genom de ämnen de undvek
än genom dem de drogs till; de flesta studier höll sig på behörigt avstånd från produk-
tionssfären och från arbetslivet ”som vore det ett svart hål farligt att komma nära”.16

Vilka ämnen har behandlats i de svenska mentalitetsanalyserna? Inom Annalesskolan
har en del forskare enbart studerat mentaliteten i sig medan en del har använt mentali-
teten som ett redskap för att fördjupa socialhistoriska analyser av hur samhällets rela-
tioner såg ut. Anders Florén hävdade 1996 att det inom svensk historieforskning är på
det senare sättet som begreppet mentalitet främst har använts.17 Stämmer det?

Utöver ovannämnda frågor kan det också finnas anledning att undersöka vilka
tidsperioder som har behandlats. Ofta har vikten av att göra långtidsstudier framhållits
vid sökandet efter gemensamma tankestrukturer, eftersom mentaliteten allmänt anses
förändras långsamt. Österberg har även här funnits bland de forskare som har haft
klara åsikter. Hon har hävdat att ”de långa linjernas strategi” är nödvändig om vi ska få
chans att diskutera vilka skeenden i historien som är sega och vilka som är kvicka.
Med den här metoden kan man också, enligt Österberg, få en möjlighet att se vad som
är utmärkande för vår egen tid. ”Det är med hjälp av vida komparationer i tid eller i
rum som vi kan idka en sann civilisationskritik”.18

Kärlek och sexualitet
Om vi inleder med den ovan citerade Arne Jarrick, så kan man konstatera att han flitigt
har ägnat sig åt studier av existentiella teman, varav hans böcker om kärlekens och
självmordets historia ligger under luppen här. Boken om kärlekens makt och tårar
handlar främst om de moraliska hållningar människor i olika positioner intagit till sex-
uella relationer från slutet av 1500-talet till början av 1900-talet. Kärlek och sexualitet i
historisk tid har även blivit uppmärksammat av Marie Lindstedt-Cronberg som har
undersökt om den stränga sexualmoralen under 1600-talet hade någon folkligt förank-
ring. Hon använde inte mentalitetsbegreppet men studien faller inom ramarna för
mentalitetsdefinitionen. Hon undersökte attityder till synd hos vanligt folk i stor-
maktstidens Skåne och skrev: ”genom en läsning av domböckernas sexualmål kam
man göra en rad iakttagelser som sammantaget  ger en bild av ett starkt religiöst präg-

                                                          
15 Österberg 1993, ”Den Svenska Historiens År - prövningens eller självprövningens tid?”, Historisk

tidskrift 113 (1993), s. 283.
16 Jarrick 1987 (a), s. 105.
17 Anders Florén 1996, ”Smulor och aktörer: En historia om fransk och svensk mentalitetshistoria”,

Lychnos 1996, s. 71.
18 Österberg 1993, s. 285.
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lat lokalsamhälle där gemene man ställde sig bakom kyrkans sexualmoral”.19 Rudolf
Thunander har också tagit sin utgångspunkt i den kyrkliga propagandan under 1600-
talet mot sex utanför äktenskapet och har ställt frågan hur den påverkade de folkliga
föreställningarna. Han undersökte bland annat sexualbrottslighetens omfattning i en
diskussion om folkets eventuella ökande sedlighet. Thunanders bok har en starkt po-
pulärhistorisk prägel och utmärks knappast av analytisk skärpa. Plötsligt handlar tex-
ten istället om kvinnans ställning i rätten o. dy. och boken slutat i stort sett utan slut-
satser.

Malin Lennartsson har i sin avhandling behandlat synen på äktenskap, sexualitet
och kärlek i Småland under 1600-talet. Här ingår en mentalitetsanalys i ett större sam-
manhang där andra artikulationsnivåer som diskurs och idé har lika stor plats. Len-
nartssons text finns anledning att återkomma till i senare kapitel, då hon både har ut-
nyttjat ett ovanligt källmaterial och har en egen syn på mentalitetshistoria.

Om tidelag i Sverige på 1600-1700-talet har Jonas Liliequist skrivit. Kan ett så av-
vikande beteende säga något om en mentalitet? Liliequist har själv skrivit att han som
en del av arbetet har gjort ”en närgången granskning av de historiska aktörernas utta-
landen, reaktioner och beteenden i syfte att rekonstruera de grundläggande föreställ-
ningar och till viss del oreflekterade och självklara uppfattningar och attityder, som var
förknippade med tidelagsbrottet”.20 Boken faller innanför definitionens ramar och in-
går således i studien.

SVENSKA MENTALITETSANALYSER                                                                                                 
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_____________________________________________________________________

Liv och död
Arne Jarrick har i sin bok om självmordets kultur- och mentalitetshistoria, liksom i
hans bok om kärlek, använt ett längre tidsperspektiv, slutet av 1500-talet till början av
1800-talet. Här vill Jarrick både veta hur självmördarna själva såg på sin handling och
hur andra uppfattade dem. En annan form av självmord har Arne Jansson koncentrerat
sig på. Han har undersökt förekomsten av suicidialmord, d v s mord i syfte att själv bli
avrättad, under 1500-1700-talet. I sitt sökande efter en förklaring till dessa handlingar,
kunde han visa att skälet oftast var dåtidens starka tabuföreställning mot självmord,
grundad både i kyrkans officiella uppfattning och i folkliga föreställningar om över-
naturliga krafter. Självmordstabut var starkare än tabut mot mord, som ansågs kunna
ångras och förlåtas av Gud. Jansson betraktade suicidialmorden som ett steg tillbaka i
civiliseringsprocessen, ett tecken på svag respekt för människovärdet.

Bland texterna finns också studier av de äldre och de yngre i samhället. Conny
Blom har inlett sin studie av attityder till de äldre på 1830-talet och går ända fram till
våra dagar. Synen på de äldre har han sökt i den påverkan som barn kan ha fått genom
läsning av barnlitteratur, som han har betraktat som en källa till den allmänna menta-
liteten. Föreställningar kring barn på 1500-talet fram till 1800-talet har behandlats av
Susanna Hedenborg. Hon har sökt komma åt mentaliteten via sättet att hantera barnen.
Hon har undersökt hur gamla barnen var när de lämnade hemmet, hur gammal ett barn
kunde vara och ändå definieras som barn, om sättet att hantera barnen varierade med
klass och kön, om de sågs som ansvariga för sina handlingar etc. Hennes slutsatser
pekade på en utveckling mot en uppfattning av barnen som en speciell grupp i behov
av beskydd och en viss sorts behandling, vilket hon relaterade till civiliseringsproces-
sen.
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Tid och rum
Dick Harrison har skrivit en bok om olika aspekter av medeltidsmänniskornas rums-
liga föreställningar. Undersökningsområdet är Europa, särskilt väst, och tidsperioden
är hela den tusenåriga epoken från romarrikets nedgång och fall till Columbus upp-
täckt av Amerika (ca 500–1500). Han har både behandlat kvalitativa och kvantitativa
aspekter av rumstänkande, och det är främst den förstnämnda undersökningen som
ingår i den här studien, d v s de föreställningar som fanns kring olika platser, till ex-
empel kyrkorummet. En annan bok som rör sig över långa tidsperspektiv är Lennart
Lundmarks om förändringar i uppfattningar av tiden i Europa från medeltiden till idag.
Han har skildrat en utveckling från en uppfattning av tiden som mer eller mindre cy-
klisk, som en växling mellan skilda tillstånd, till en uppfattning av tiden som en lineär
rörelse mot ständigt högre former av kunskap, teknik, samhällsorganisation etc. Hans
syn var materialistisk på så sätt att han antog att det är i produktionen av varor och
tjänster som det samhälleliga tidsvärdet fastställs och att vår nutida uppfattning av ti-
den som ett värde har sin förklaring i teknikens utveckling. Denna analys är bara en
del av boken, som också handlar mycket om tidsfilosofi och samhälle.

Vad Lundmark gör är att försöka förklara något så ovanligt som en mentalitets
uppkomst, men utan att ha någon koppling till mentalitetsforskningen. I själva verket
nämner han inte ens ordet mentalitet.

Religiösa och magiska  mentalitetsuttryck
Vid ett symposium vid Göteborgs universitet diskuterades ett antal uppsatser om 1700-
talet, som senare samlades i en bok om västsvensk fromhet. Inom ramen för denna
återfinns tre mentalitetshistoriska artiklar. Börje Bergfeldt har sökt en förändring av
tankemönster mot ökad sekularisering och civilisering i tre Stockholmsförsamlingar.
Peter Aronsson har ställt frågan om hustavlan var en folklig mentalitet eller bara en
överhetens utopi och Daniel Lindmark har undersökt hustavlans förankring hos folket i
en studie av folkundervisningens betydelse.

Daniel Lindmark har också skrivit en artikel om den religiösa mentaliteten i skel-
leftebygden vid 1900-talets början. Som karaktäristika för denna enhetliga mentalitet
utkristalliserade han avogheten till det främmande, återhållsamhetens dygd och det
okonstlades estetik.

Bland studierna som har behandlat olika former av magiskt tänkande finns Linda
Ojas avhandling om vardagsmagi under 1600–1700-talet, där både synen på ond och
god magi har konstruerats. För att försöka förklara bönders, prästers, juristers och
andras uppfattningar om magi satte hon uppfattningarna i samband med dessa grupp-
ers världsbild överhuvudtaget och med deras ställning och roll i samhället. Socialan-
tropologen Eva Kärfve är en av de två forskare i studien som inte är historiker, och
hennes forskningsområde utmärker sig också väsentligt. Hon har i sin avhandling skri-
vit om den första stora härvan av häxprocesser som ägde rum i alpdalen Valais i nuva-
rande Schweiz omkring 1430.

Eva Österberg finns representerad med tre artiklar bland mentalitetsanalyserna. En
av dem bygger på en granskning av två medeltida mirakelberättelser, där Österbergs
syfte var att försöka förstå det som för oss verkar irrationellt i medeltidens värld, synen
på underverk. Hon undersökte vad som lyftes fram som underverk och hur vanliga
olika underverk var. Utifrån denna studie kunde hon även dra slutsatser om männi-
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skornas värderingar, till exempel vilken roll barnen spelade i de vuxnas emotionella
liv.

Samhället och individen
Jonas Liliequist har gjort en studie av hur individualitet och personlighet uppfattades
på en folklig nivå under 1600-talet genom att undersöka rättsfall där personer utgett sig
för att vara någon annan än de var, och lyckats lura omgivningen. Hans slutsats var
huvudsakligen att personens funktion i samhället var viktigare än själva individen.
Monika Edgren har kommit in på samma tema i sin artikel som behandlar makt, sexu-
alitet och våld uttryckt i ett våldtäktsmål från 1821. Hennes huvudsyfte var att analy-
sera hur involverade folk var i varandras vardagsliv, närhet och distans mellan männi-
skor, men också att söka synen på själva våldtäkten. Här kom hon fram till att större
vikt lades vid kvinnans kropp som symbol än vid henne som individ.

Pedagogen Per Johan Ödman har i sitt arbete haft som ambition att skildra den pe-
dagogik, ofta i form av disciplinering, som det svenska folket har utsatts för från me-
deltid till idag. Hans ambition har varit att tolka vilka spår denna har avsatt i folkets
mentalitet, varvid framväxandet av den moderna individen har spelat en betydande
roll.

Arne Jarrick har i sin artikel om borgaren Johan Hjärpe och 1700-talets Stockholm
behandlat  upplysningens spridning till ”borgare och småfolk” genom att främst under-
söka bokförsäljning och bokinnehav.

Våld och samhälle
Eva Österberg har undersökt om det finns belägg för en utpräglad våldsmentalitet i det
svenska samhället under 1500–1600-talet. Med utgångspunkt i Norbert Elias civilisa-
tionsteori och andra liknande studier undersökte hon empiriskt volymen av vissa brott
och de närmare omständigheterna kring dem i två domsagor i Uppland. Hon ställde
frågan om det uppländska bondesamhället såg ut som ett våldssamhälle eller ett fred-
ligt lagsamhälle, men kunde inte dra slutsatser till fördel för något av alternativen.

Att heder och ära spelade en avgörande roll för 1700-talsmänniskan har Björn Fu-
ruhagen visat i en lokalhistorisk fallstudie, där han sökte fördjupa en större undersök-
ning av social kontroll.

Den text som kanske mest skiljer sig från de andra är en artikel av Bengt Åhsberg,
som behandlar den svenska mentaliteten under 1930-talet rörande tyskorienteringen,
antisemitismen, rysskräcken och i dess förlängning kommunistskräcken. Han sökte en
förklaring till varför man inom överklass och medelklass i så relativt stor utsträckning
hade en välvillig inställning till Nazityskland och den nazistiska nyordningen. I sam-
band med detta undersökte han också synen på demokratin och neutralitetsdoktrinen.

Mentalitet i samband med arbetsliv och produktionssätt
De flesta av texterna behandlar en mycket snäv del av den samlade mentaliteten hos en
grupp människor. Den enda som har behandlat en mer generell mentalitet är Eva Ös-
terberg i en studie av rådande tankemönster hos bönderna under 1600-talet. För att
kunna nå olika aspekter byggde hon syntesen helt på tidigare forskning. Hon behand-
lade böndernas syn på rätt och fel, deras uppfattning av religionen och frågor rörande
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sociala relationer och organisationen av samhället. Hon urskiljde tre värden i en gene-
rell mentalitet: patriarkalism, traditionalism och treståndsläran. Den specifika bonde-
mentaliteten skulle dessutom ha präglats av legalism, kommunalism och frihetskänsla.
Österberg sökte förklara mentaliteten som delvis avhängig av böndernas realitet. Hen-
nes syn på mentaliteten framstår här som delvis materialistisk. ”Det mentala låg in-
bäddat i det dagliga slitet”.21

I sin forskning om arbetarkulturen i Norrköping i form av två böcker har Björn
Horgby rört sig i en tidszon som sträcker sig från 1850-talet fram till 1960. I den ena
boken har han behandlat arbetarkulturen utifrån många mentalitetsaspekter. Horgby
skiljde mellan egensinnighet och skötsamhet som ett motsatspar och diskuterade deras
utveckling och förändring. Här undersöktes också arbetarnas världsbild utifrån tankar
om heder, olika sätt att planera inför framtiden, magiskt tänkande, brödraskap och sy-
nen på överheten. Den andra boken har Horgby koncentrerat till den främlingsfientlig-
heten som Norrköpings textilarbetare gav uttryck för under perioden.

Slutsatser
Efter detta möte med de svenska mentalitetsanalyserna kan det konstateras att många
av de ämnen som Arne Jarrick identifierade i den kontinentala forskningen återfinns
även här. Ett antal av texterna berör existentiella tema; hur det var att finnas till under
en viss epok i en viss situation. Detta betyder dock inte att Anders Florén hade fel i sitt
antagande att mentalitet i Sverige främst har använts som ett analysmoment i socialhi-
storiska studier. Många av studierna har satt in sin analys av mentaliteten i ett större
samhälleligt sammanhang, och många har handlat om uppfattningar som kommer fram
i brott och straff. Dessutom har ett antal av de texter som har lagts åt sidan trots att de
berör mentalitetsmässiga teman, för att de inte undersökt eller låtit sina resultat gälla
för en grupp, eller för att de har rört sig på ett mer idémässigt eller ideologiskt plan
också varit större socialhistoriska arbeten. Kanske har Florén haft även dessa texter i
åtanke vid sina påståenden om mentalitetsforskningens utbredning. Att en ”mer ge-
nuin” mentalitetshistoria fortfarande skulle vara ett ”meta-fenomen” i högre grad än en
realitet i Sverige, som Eva Österberg hävdade 1993, vore idag ändå en överdrift att
säga.

Jarricks iakttagelse att de kontinentala mentalitetshistorikerna har skytt arbetslivet
och produktionssfären stämmer även med den bild som framträder här. Den enda fors-
kare som har rört sig i närheten av arbetet är Björn Horgby.

De tidsperioder som har behandlats är främst 1600-, 1700- och 1800-tal. 22 av stu-
dierna rör ett eller flera av dessa århundraden, varav tre även sträcker sig längre i ti-
den, från medeltid till nutid. Dick Harrisons studie utmärker sig på många sätt, inte
minst tidsmässigt. Endast två andra studier är förlagda till medeltiden, närmare be-
stämt 1400-talet. Det finns inte heller många som har sökt sig till tider efter 1800-talet,
men Bengt Åhsbergs studie om tyskorientering, antisemitism och rysskräck på 1930-
talet visar att vi inte behöver gå långt tillbaka i tiden för att finna ett främmande tanke-
sätt som den här typen av undersökning kan bidra mycket till att förstå.

                                                          
21 Eva Österberg, ”Folkets mentalitet och statens makt” i Eva Österberg, Folk förr: Historiska es-

säer, Stockholm 1995, s. 178.
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Som utmärkande för den franska mentalitetsforskningen har framhållits att den
huvudsakligen har varit problemorienterad. Vi har nu stiftat bekantskap med de
svenska mentalitetskonstruktionernas frågeställningar. Att dessa på samma sätt skulle
kunna karakteriseras som annorlunda och djärva vore att säga för mycket. Förutom
sökandet efter något så svårfångat som en mentalitet, kan inte, med några få undantag,
dessa anses skilja sig markant från annan historieskrivning.

Mentalitetsforskningens metod
Christer Winberg påpekade 1988 att debatten om historisk antropologi (vari han place-
rade mentalitetshistoria) sällan handlade om metodproblemen. Istället, menade han,
ersattes metoddiskussionen stundtals av entusiasm och mångordighet eller så kritisera-
des genren i form av vaga påståenden om ”brist på källkritik”, ”löslighet” eller
”impressionism.”22 En hel del åsikter har dock ändå framkommit både före och efter
1988 och satts på pränt i tidsskrifter och förord. Den  typ av kritik som har uppmärk-
sammats av olika forskare har ofta berört samma områden och de kommande kapitlen
är därför strukturerade utifrån några av kritikernas huvudteman.

Källmaterial
Att den franska mentalitetsforskningen har ställt nya, ofta ”svårforskade” frågor till
historien har också inneburit att vägen har stått öppen för alla former av källmaterial
som har kunnat bidra till ett svar på frågan. Mentalitetsforskning kan alltså på många
sätt innebära en utmaning av historikerns beprövade metoder. Anders Florén och Mats
Persson skrev 1985: ”Man anar möjligheten att lämna den historiska bundenheten till
det skriftliga dokumentet som en källa och även se byggnaderna, klädedräkterna och
inredningarna som bärare av viktig information för tidens eller gruppens mentalitet”.23

Forskaren är oftast intresserad av ”folkets” tankar, men vanligt folk har sällan läm-
nat något källmaterial. Det som finns härstammar ofta från de övre klasserna, som
kanske inte präglades av samma tankestrukturer. Christer Winberg har därför påpekat,
att material och frågeställningar ofta står längre ifrån varandra vid mentalitetsforskning
än vid till exempel politisk historia, då man letar efter upplysningar som materialet
primär tillkommit för att ge.24 Det framstår därför som en klar fördel om många olika
källor kan styrka den mentalitet forskaren söker rekonstruera.

Arne Jarrick har karakteriserat sökandet efter folklig kultur och mentalitet som en
vandring längs småvägar, via vittnesbörd i olika handlingar, bland föremål laddade
med innebörder och i litterära lämningar av olika slag.25 Metodstudien av de 28 menta-
litetsanalyserna ska inledas med en inblick i deras källor. Vilka slags källmaterial har
använts? Har flera olika slags material nyttjats för att nå en mer nyanserad och förank-
rad bild, eller har forskningen begränsats till en form av källa? Har någon forskare gått
utanför de skriftliga källorna för att analysera symboler, föremål etc. som bärare av
                                                          
22 Christer Winberg , ”Några anteckningar om historisk antropologi”, Historisk tidskrift 108 (1988),

s. 15.
23 Florén och Persson, s. 193.
24 Winberg, s. 16 f.
25 Arne Jarrick , ”Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm”, Historisk tidskrift 110

(1990), s. 201.
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mentalitet? I tabellen nedan har alla källor som legat till grund för mentalitetsanalyser i
alla texterna noterats.

Källmaterial i svensk mentalitetsforskning
Källmaterial Antal analyser
Domstolshandlingar 16
Lagar   3
Sockenstämmoprotokoll   2
Tabellverkets statistik   2
Politiska protokoll   2
Kyrkböcker   3
Domkapitelshandlingar   1
Skönlitteratur   7
Brev   3
Facklitteratur   3
Tidningsartiklar   2
Intervjuer   1
Karta   1
Bouppteckningar   1
Auktionskataloger   1
Fackföreningsmaterial   1
Mirakelsamlingar   1

Med tanke på dess rikedom och särart bland svenska historiska källor är det inte förvå-
nande att det är domstolshandlingar som har dominerat som källmaterial. Sexton stu-
dier har begagnat sig av rättsmålen för att söka rekonstruera tankestrukturer kring så
vitt skilda ting som magi, heder och ära, sexualitet och moral, offentligt och personligt.
Eva Österbergs bedömning 1993 att svensk mentalitetshistoria främst tog sig uttryck i
form av analyser av domstolarna som arena för social, kulturell och normativ interak-
tion stämmer alltså fortfarande. Tillgången på domböcker från 1600-talet och framåt
har också ofta fällt avgörandet när det gäller forskarens undersökningsperiod, vilken
som vi sett vanligtvis ligger mellan 1600- och 1800-tal. Som bakgrund i dessa studier
ligger ofta en genomgång av rådande lagar, men i tre stycken brukas också lagarna
som del av analysen i sig. Detta har varit fallet vid medeltidsanalyser, då själva exi-
stensen av speciella landskapslagar har tolkats som ett uttryck för en mer allmän men-
talitet.

Det material som härrör från kyrkan är både omfångsrikt och varierande, och har
också utnyttjats flitigt av historieforskningen. Bland texterna i den här studien åter-
finns Börje Bergfeldt, som har sökt tecken på sekularisering genom tolkning av natt-
vardslängder. Här finns också Daniel Lindmarks försök att dra slutsatser om hustav-
lans folkliga förankring genom att studera prästernas noteringar i husförhörslängderna
om läskunnighet och folkets kännedom om hustavlan. Malin Lennartsson har i sin av-
handling analyserat ett källmaterial som inte har varit flitigt utnyttjat tidigare. I sin jakt
efter 1600-talets syn på kärlek, sexualitet och äktenskap har hon sökt sig till brev och
protokoll från domkapitlet i Växjö.
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Sammanlagt tio mentalitetsanalyser har begagnat sig av olika former av litteratur.
Arne Jarrick har till exempel sökt kärlekens villkor i gamla traktater, pamfletter och
schillingtryck. Conny Blom har sökt synen på de äldre i barnbokslitteratur och Su-
sanna Hedenborg synen på barnen i läseböcker för barn. Daniel Lindmark har i
”Putitanismen och lättsinnet” målat upp en bild av västerbottenfromheten som folklig
mentalitet som i huvudsak bygger på en närläsning av romanen Musikanternas uttåg
av Per Olov Enquist. Här finns också reseberättelser, där besökare i olika tider har för-
undrats över de annorlunda sederna i ett främmande land och satt sina intryck på pränt.

Tretton av texterna är baserade på lokal- och regionalstudier som är koncentrerade
till ett landskap, en ort eller en bygd, tolv texter bygger på material som härstammar
från olika delar av Sverige och endast tre har gått utanför Sveriges gränser.

Det som kanske är mest förvånande vid en genomgång av källorna är att ca hälften
av texterna bygger på enbart en källmaterialtyp. Intrycket att materialet i många fall
har varit styrande när forskningsfrågan har ställts istället för tvärtom är påträngande.
Det finns dock även exempel på mer ”genuin” problemorienterad mentalitetsforskning.
Ett sådant är Arne Jarricks studie av upplysningens spridning till folket på 1700-talet,
där frågan ledde honom in i okonventionella källmaterial. Uppgifter om bokproduk-
tion, bokauktioner och bokinnehav kunde berätta om skriftkulturens spridning, som i
sin tur fick berätta om folkets förändrade föreställningsramar.

Ytterst få har också gått utanför de skriftliga källorna för att söka mentalitetens ut-
tryck. Dick Harrison hör till undantagen. Han har nyttjat ett antal olika former av
källmaterial för att nå medeltidsmänniskans rumsuppfattningar och förutom pilgrims-
handböcker, brev, dikter, astronomisk litteratur, landskapslagar etc. har han använt
olika slags kartor för att finna det gemensamma i tänkandet kring rummet. Harrison rör
sig i en materialmässigt mycket svårforskad tid och trots sitt varierade källmaterial har
han påpekat att man hela tiden måste vara på sin vakt för att inte läsa in för mycket i
de få källor som finns att tillgå: ...”vi arbetar med fragment, med enstaka spillror av
den mentala världsbild vi aldrig kommer att kunna betrakta i dess helhet”.26

Björn Horgbys val av tidsperiod och ämne har gjort det möjligt att använda inter-
vjumaterial, vilket han är ensam om, eftersom de flesta studier har berört äldre tidspe-
rioder. Horgby har gjort intressanta analyser av symboliska handlingar som mentali-
tetsuttryck i Norrköpings arbetarkultur. Till exempel har han visat att fönsterkross-
ningen under ett upplopp 1843 var ett symboliskt krossande av ”husens ögon” och
alltså inte bara var uttryck för våld, utan också hade en magisk innebörd för delta-
garna. Detta tillsammans med många andra faktorer har sedan använts i en tolkning av
magins betydelse i arbetarnas mentalitet.27

Bredden, djupet eller både och?
På kontinenten har mentalitetsforskningen av en del kritiker kännetecknats som inrik-
tad på kvantifiering. Arne Jarrick har dock påpekat att det inte finns belägg för detta
och att det också finns forskare som har gjort kvalitativa analyser.28 Att göra en bred
                                                          
26 Dick Harrison, Skapelsens geografi, Stockholm 1998, s. 92.
27 Björn Horgby, Egensinne och skötsamhet: Arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940, Stockholm

1993, s. 209.
28 Jarrick 1995, s. 45 ff.
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undersökning har den fördelen att resultaten med större trovärdighet kan antas repre-
sentera en stor grupp, vilket ju är ett huvudsyfte just för mentalitetshistorikerna. An-
ders Florén och Mats Persson har sett diskussionen om kvantitativa eller kvalitativa
metoder som ett problem som endast kan avgöras av den aktuella forskningsuppgiften.
”I argumenterande vetenskaper som de historiska tjänar en kvantifiering av data i vissa
fall pläderingen för en ståndpunkt medan den i andra sammanhang förefaller onödig
och kanske till och med fördunklar framställningen”.29

Den mest fruktsamma lösningen för att kunna nå fram till en sannolik slutsats, kan
synas vara en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. Enligt Arne Jarrick
råkar dock den forskare som har målet att nå både djupt och brett i tolkningen av
mentaliteter i ett svårhanterligt dilemma. Han har påpekat, att det inte går att nå både
bredden och djupet med samma åtgärd. Det ser tvärtom ut som om man kommer
längre bort från det ena målet genom att närma sig det andra. Han hävdade att forska-
ren behöver ett flödande rikt personligt material för att göra en djupgående undersök-
ning. Vill man nå brett behövs ett material som kan ge jämförbara upplysningar om
många. Problemet här är dock att man sällan kan ställa den slags inträngande frågor till
det breda materialet som man kan till de personliga källorna. Jarrick menar därför att
breddandet av en djupgående analys nödvändigtvis innebär nya frågor, som bara delvis
kan belysa vad de gamla syftade till.30 Problematiken kring metodvalet ter sig inte helt
lätt att lösa. Hur har då de svenska forskarna valt att blottlägga mentaliteter? Har
kvantitativa eller kvalitativa metoder använts eller har försök till synteser av båda
gjorts?

Kvantitativa och kvalitativa metoder i svensk mentalitetsforskning
Metod Antal
Enbart kvalitativ metod 12
Enbart kvantitativ metod   3
Syntes av båda metoderna 13

Resultatet visar en stor variation av angreppssätt. Tolv av texterna har helt förlitat sig
på en kvalitativ metod, vilket i de allra flesta fall mer tycks ha avgjorts av bristande
källmaterial än av ett aktivt val. Här återfinns till exempel Eva Kärfve, som endast haft
ett dokument av en rättsskrivare att tillgå, för att undersöka häxrättegångarna i Valais
på 1400-talet. Hon har dock kompenserat det knappa källmaterialet med att sätta det i
relation till liknande situationer i andra delar av världen i senare tider, och har genom
den jämförelsen lyckats få ut relativt mycket genom en djupanalys av dokumentet.
Den mest kritiska frågan i dessa texter som helt bygger på kvalitativ analys är hur pass
stora grupper resultaten har fått representera av författaren. Detta återkommer vi till i
ett senare kapitel.

Endast tre studier bygger på en rent kvantitativ bearbetning av materialet. Börje
Bergfeldt har till exempel endast analyserat förändring i nattvardslängder från tre
Stockholmsförsamlingar och Tabellverkets uppgifter om dödsorsaker för att visa på en
utveckling mot mer sekulariserade tankemönster.
                                                          
29 Florén och Persson, s. 199.
30 Jarrick 1990, s. 197.
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Av de tretton studier som ovan redovisades som synteser av både kvantitativa och
kvalitativa metoder har nästan alla haft en klar övervikt åt det ena eller andra hållet. Så
har åtta av studierna begagnat sig huvudsaklig av kvalitativ metod med mindre kvan-
titativa inslag, medan fem har byggt på en kvantitativt metod, men med belysande ex-
empel för att nå en djupare förståelse. Problemet kring synteser som Arne Jarrick
identifierade tycks han i stort sett ha varit ensam om att tacklas med. En sådan har han
gett prov på i Hamlets fråga om självmordets historia, där han främst har byggt analy-
sen på djupanalyser av självmordfall i domböcker från bland annat Svea hovrätt. Han
har emellertid också gjort en mer geografiskt och tidsmässigt begränsad kvantitativ
studie av självmordsmotiv, förmildrande och försvårande omständigheter, hur domen
utföll etc. Han kunde endast delvis ställa samma frågor till den breda analysen som till
den djupa, men lyckades sammanföra dem på ett sätt som har gjort hans slutsatser mer
trovärdiga än om han bara hade använt den ena metoden. Ofta får forskaren anpassa
sig efter det tillgängliga materialet i val av metod, men bland texterna byggda på en-
bart kvantitativa eller kvalitativa metoder finns också ett antal där en syntes skulle ha
varit möjlig att genomföra.

Generaliseringar
Mentalitetshistorikern söker återfinna tankar hos människor i det förflutna och göra
dessa representativa för en grupp människor, helst ett helt samhälle. Hur långtgående
generaliseringar är egentligen tillåtet att göra utifrån ett källmaterial för att forkningen
fortfarande ska kunna kallas vetenskaplig? Hur vet man att den tankestruktur man tror
sig finna verkligen har samma utseende på alla platser den återfinns? De här frågorna
har inga entydiga svar, men är ändå nödvändiga för mentalitetsforskaren att ställa.

Orvar Löfgren stod inte ensam då han framförde sin kritik mot franska mentali-
tetshistoriska verk för att använda alltför svepande generaliseringar.31 Många av fors-
karna inom Annales ville se mentaliteten som delad av alla i en viss epok eller sam-
hälle, ”från Ceasar till slaven vid hans vagn”. Men som Eva Österberg har påpekat, har
man ofta misslyckats i denna ambition att konstruera allmängiltiga mentaliteter.32

Vi har nu sett att många av de svenska analyserna har byggt på enbart kvalitativ
bearbetning av ett källmaterial. Det har också framkommit att mer än hälften enbart
har använt ett slags källmaterial. Hur långtgående generaliseringar har de då begagnat
sig av? Vid en närmare granskning visar det sig att författarna till hälften av texterna
inte har diskuterat hur generella deras återfunna tankestrukturer är, utan har låtit mate-
rialet representera en vag allmänhet. Det blir oklart vems mentalitet författaren egent-
ligen vill skildra. Bland texterna finns endast nio där forskaren verkligen har markerat
vilken grupp han/hon låter tankestrukturen gälla för. Även bland dessa är generalise-
ringarna ofta långtgående, då materialet har fått representera ”det medeltida samhället”
eller ”bönderna” i Sverige. Fyra forskare har dragit något snävare linjer. Monica Ed-
gren har låtit sin studie av ”det öppna rummets mentalitet” gälla för den förindustriella
staden i allmänhet. Bengt Åhsberg har begränsat sina resultat kring bland annat nazis-
mens fäste i Sverige till överklass och mellanklass och Daniel Lindmark har endast
                                                          
31 Löfgren, s.17.
32 Eva Österberg, ”Historikern och vår kulturella mångfald” i Roger Qvarsell & Bengt Sandin (red),

Den mångfaldiga historien: Tio historiker om forskningen inför framtiden, Lund 2000, s. 24.
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skildrat en regional mentalitet som har delats av ”folket i Skelleftebygden”. Förutom
de sistnämnda undantagen får alltså kritiken av svepande generaliseringar utsträckas
till att gälla även de svenska mentalitetsanalyserna.

Vem säger vad om vems mentalitet?
Frågan vems bild, vems mentalitet, man får fram i ett källmaterial är inte alltid lätt att
besvara. Kan man till exempel låta en skrivelse av en biskop som uttalar sig om folkets
seder i stiftet stå som representant för folkets mentalitet? Eller kan man dra slutsatser
om böndernas tankar utifrån de rådande lagarna? Vanliga människor har sällan lämnat
några källor till eftervärlden, och ofta har forskaren inte haft några andra alternativ än
att se folket via deras överordnade. Det här problemet har bland annat framhävts av
idéhistorikern Ronny Ambjörnsson, som har skrivit att när folket framstår i källorna är
det ofta som ett slags negativ. Ur överhetens ögon.33 Det har så här långt framkommit
vilka källmaterial forskarna har använt sig av i de 28 mentalitetsanalyserna. Det har
också konstaterats att nästan alla har generaliserat sina resultat till vaga, stora grupper
som ”folket” eller ”allmänheten”. Frågan är då om den eller dem som forskaren söker
en mentalitet hos (d v s källmaterialets upphovsman) kongruerar med den eller dem
som man vill finna den hos (den grupp forskaren låter källmaterialet representera).
Med andra ord: Vem frågar forskaren för att konstruera vems mentalitet?

Som har framgått tidigare har nästan hälften av texterna använt sig av domstols-
handlingar, ett källmaterial som ibland tecknar människors situation på ett ganska in-
gående sätt. Risken är dock att överheten förvränger och överdriver, efter sina egna
uppfattningar och syften. Eva Österberg har hävdat att man inte bör avfärda domböck-
erna varken som lögn eller sanning, utan se dem som ”fyrkantiga återgivningar av en
verklighet som helt enkelt var svår att fatta för åskådarna”. Den största svårigheten
med detta material är, enligt Österberg, att forskaren lätt blir bunden vid ett uppifrån-
perspektiv, då risken är stor att man förleds att tro att överhetens normer, som de
kommer till uttryck i lagar och skrivelser, också var, eller blev, folkets. Det kommer
att verka som om historien skapas uppifrån.34 Historikerna har utnyttjat materialet på
lite olika sätt. I hälften av fallen har fenomen efterforskats som inte hade med själva
rätten att göra, utan som har kommit fram ”i förbigående”. På det här sättet lyckas
forskaren i det närmaste lösgöra sig från materialets ”uppifrånperspektiv”. Som exem-
pel kan nämnas Monika Edgrens studie av ett våldtäktsmål. Hon har visserligen intres-
serat sig för synen på själva våldtäkten, men hennes huvudsyfte var att empiriskt pröva
en teori om ”det öppna rummets mentala struktur”. Med detta menade hon att grän-
serna för privat och offentligt såg mycket annorlunda ut än idag. För att undersöka
detta koncentrerade hon sig på ett äkta par: deras inbördes relation, människors upp-
trädande i rätten och hur deras vardagssamvaro beskrivs i rättegångsmaterialet. Ett
annat sätt kan vara att utnyttja just uppifrånperspektivet så som Daniel Lindmark har
gjort då han undersökte folkundervisningen under 1700-talet. Prästernas ökande om-
sorg om inlärning och undervisning i bland annat hustavlan menade han indikerade att
föreställningarna inte hade blivit helt accepterade av folket. Varför bedriva undervis-
ning i en allmänt omfattande mentalitet?
                                                          
33 Ronny Ambjörnsson, ”Om möjligheten till en folkets idéhistoria”, Lychnos 1983, s. 160.
34 Österberg 1995, s. 180.
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Det finns dock texter där källmaterialets tvångströja är mer märkbar. Här kan
nämnas Susanna Hedenborgs studie över synen på barn, där man i vissa sammanhang
får intrycket att hon har likställt lagen med folkets uppfattningar. Hon diskuterade till
exempel lagens syn på barnets ansvar för sina handlingar, och gjorde en tolkning som
gick ut på att  ”folk” uppfattade barnen som inte helt ansvariga för sitt handlande. 35

Det mest idealiska tillvägagångssättet är naturligtvis att utgå från material som
stammar från den grupp vars mentalitet man vill rekonstruera. Den här metoden kallar
Eva Österberg ”analys inifrån”. Fördelen är att man utgår från aktörernas egen upp-
fattning om saker och ting. Österberg varnar dock för att detta inte är detsamma som
att utsagorna avslöjar deras värderingar. ”Dessa kan döljas bakom tillfällig taktik eller
vara så självklara att de inte behöver utsägas. Forskarens uppgift blir att göra det
osynliga synligt och att driva en analys som går bakom taktiken för att nå den berät-
telse som är böndernas egen”.36 Till denna grupp kan man räkna sockenstämmoproto-
koll, som Peter Aronsson har analyserat för att se hur allmogen uppfattade sig själv
som åhörare och undersåte. Han har sett sockenstämman som en arena där den kyrk-
liga och statliga kulturen och ideologin mötte en folklig, och i det kulturmötet kan
både böndernas åsikter och deras position i förhållande till präster och statsmakt avlä-
sas. Till ”inifrån”-perspektivet kan också räknas Bengt Åhsbergs undersökning av
press, politik och litteratur, eftersom det undersökta materialet härstammar från samma
grupp som han generaliserar resultatet till, nämligen över- och medelklass. Linda Oja
använde i sin avhandling olika källmaterial för att söka olika gruppers syn på ond och
god magi i 16-1700-talets svenska samhälle. I lagtexter sökte hon bilden hos de högst
stående i samhället, de som skrev lagarna. I domstolsmaterial sökte hon synsättet hos
alla aktörer som deltog i magimålen, d v s både hos ”vanligt” folk och hos personerna
som representerade rätten. Förutom detta analyserade hon också reseskildringar, brev
etc., skrifter som främst härstammade från de lärda i samhället. Varje källtyps
”upphovsmän” var också den grupp vars mentalitet efterfrågades.

Användandet av både ett uppifrån och ett inifrån - perspektiv kan öka trovärdig-
heten i mentalitetskonstruktionen lika mycket som användandet av flera olika källma-
terial, men är sällan en möjlighet. Brist på källmaterial har ofta fått styra valet. Några
av studierna har dock gett prov på den här lösningen, varav  Malin Lennartssons av-
handling kan nämnas. Hennes val av källmaterial från domkapitlet i Växjö gav henne
en möjlighet att bygga analysen både ”inifrån” och ”uppifrån”. I detta ingår nämligen
både brev som inkommit från allmänheten och protokoll från domkapitlet.

Långtgående generaliseringar och oklara förhållanden rörande representativitet
minskar trovärdigheten hos forskarens rekonstruerade bild. I likhet med Orvar Löfgren
menar jag att det finns en risk att historien med lite god vilja kan avpressas nästan
vilka svar som helst om man bara väljer och vrakar bland exemplen och att tes hela
tiden ställs mot antites.37 Vikten av att diskutera alternativa tolkningar och redovisa
oklarheter är stor.

                                                          
35 Susanna Hedenborg, ”The Little People” i Arne Jarrick (red), Only human: Studies in the History

of Conceptions of Man, Stockholm 2000, s. 146 f.
36 Österberg 1995, s. 179.
37 Löfgren, s. 18.
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Dilemmat med de atypiska fallen
Mentalitetens förmedvetna, kollektiva karaktär gör den svår att upptäcka i de histo-
riska källorna. Ofta har den bara formulerats och satts på pränt i konfliktsituationer då
någon ifrågasatte den eller bröt mot den rådande normen. Lars Magnusson har skrivit
att vi genom brottet – den abnorma händelsen – kan få inblick i vilka normer som
gällde i samhället och existerande tabun som man inte fick bryta. Han menade att
denna metod ofta är den enda utvägen om man vill nå det vardagliga, som många
gånger var så trivialt att ingen förmådde se det. Magnusson har dock varnat för att lik-
ställa domböckernas uppräkningar med det sätt som livet normalt gestaltades för de
flesta människor. Han menade att de inte ska ses som statistiskt representativa.38 Även
Ann-Sofie Ohlander har diskuterat det här tillvägagångssättet: ”...en analys av just de
extrema situationerna och förloppen kan ge mycket - där framträder öppet de dolda
värderingar och tankemönster som på djupet genomsyrar det övriga handlandet, de
föreställningar och normer som finns i ett samhälle”.39

Emellertid har metoden också kritiserats av bland annat Christer Winberg, som har
sett ett påfallande problem med källmaterial som hänför sig till onormala situationer.
Han kallar det ”dilemmat med de atypiska fallen”. Det huvudsakliga problemet som
han har sett det är att tolkning av det unika fallet kräver kunskap om vad som är unikt.
För att kunna avgöra vad som är unikt måste forskaren veta vad som är normalt, vilket
är det han är ute efter att ta reda på! Han skriver: ”I själva verket tycks de som säger
sig tillämpa denna metod tvivla på den. Det får nämligen inte röra sig om helt abnorma
fall, utan om något som förenar det unika med det normala, något som innehåller en
gemensam kod”. Winberg ger dock exempel där risken är liten för snedvridning. En
metod är att inte använda sig av de upplysningar som ges om den speciella händelsen,
utan istället den information som lämnas mer i förbigående om rutinmässiga förhål-
landen. Metoden att söka det atypiska har också diskuterats i en handbok av Billy Ehn
och Orvar Löfgren. De kallar angreppssättet för ”dramatisering”. Även de betonar svå-
righeterna: ”Men hur vet man vad som är  avvikelse och vad det i så fall avviker ifrån?
Kanske måste man redan vara kulturellt införstådd för att få insikter genom avvi-
kelse?”.40

Bland de undersökta texterna finns ett stort antal som har begagnat sig av denna
metod. Här återfinns Eva Österbergs studie om människor och mirakler i medeltidens
Sverige. Hon har undvikit svårigheten genom att, som Winberg framhöll, inte koncent-
rera sig på avvikelsen, utan på information som har lämnas mer i förbigående. Med
hjälp av endast två medeltida mirakelsamlingar har hon bland annat kunnat konstatera
att barnen har spelat en viktig roll i de vuxnas emotionella liv, vilket strider mot vad
andra forskare tidigare har hävdat. Ett annat exempel på en metod där mentaliteten har
återfunnits i avvikande situationer är Jonas Liliequist studie av tidelagsbrott. I rätten
kom denna tabubelagda och förbjudna handling att uppmärksammas och en mängd
kollektiva föreställningar och attityder kom att artikuleras om död, självmord, synd
etc.

                                                          
38 Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen: Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 1800–

1850, Stockholm 1988, s. 74.
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40 Winberg, s. 21.



26

Mentalitetens struktur och förändring

Trögheten, som är en viktig historisk kraft, berör anden i högre grad än materian, ty den senare
är ofta snabbare än den förra. Människan använder de maskiner hon skapat, samtidigt som hon
bibehåller den mentalitet hon hade före dessa maskiner. Bilisterna har ryttares ordförråd och
1800-talets fabriksarbetare har sina fäders och farfäders bondementalitet. Mentaliteten är det
som förändras sist. Mentaliteternas historia är historien om historiens långsamhet.41

Citatet härstammar från den franska historikern Jacques Le Goff. Han talar vackert om
den långsamt föränderliga mentaliteten, men just trögrörligheten har blivit mycket dis-
kuterad och kritiserad. Anders Florén har framhållit att Annaleshistorikerna själva var
oense om hur snabbt mentaliteterna förändrades: ”Vissa av forskarna menade att man
visst kunde tänka sig en plötslig och revolutionär förändring [...], medan andra såg
dem som förankrade i ett närmast stillastående tidsspann”.42 Enligt Eva Österberg är
den huvudsakliga kritik som riktas mot mentalitetsforskningen inom Annalesskolan att
den inte kan förklara förändring och att den ger individerna alltför litet handlingsut-
rymme.43

Diskussionen om aktörens handlingsutrymme i historien handlar mer om genrens
vara eller icke vara än om nyanser inom mentalitetsforskningen. Man bör hålla i min-
net att mentalitetshistoria en gång uppstod som mer eller mindre en protest mot kon-
centrationen på politik och individ inom historieskrivningen. Strukturalismen har dock
de senaste decennierna fått mycket kritik och individen har åter fått en given plats
inom historieskrivningen. Hans Hellström har skrivit att mentaliteterna för mentali-
tetshistorikerna tillhör de trögrörliga strukturerna som den enskilda individen inte har
någon möjlighet att påverka.44 Detta kanske var sant för historikerna inom Annales,
men är inte ett utbrett synsätt i Sverige. Själva målet är visserligen att återfinna attity-
der som är gemensamma för ett stort antal människor, vilket automatiskt sätter den
enskilde aktören i skymundan. Detta behöver emellertid inte betyda att aktören alltid
ses som determinerad av strukturen, utan en aktör som trots mentaliteten har ett aktivt
val att följa eller bryta mot normerna. Dessutom har ofta sökandet efter kollektiva at-
tityder gått via ett studium av individer som bärare av mentaliteterna. Det är dock den
kollektive aktören snarare än individen som medvetet handlande subjekt som har stått i
centrum.45

Historieforskningen ändras ständigt och det återstår att se om den kommer att ge
utrymme för mentalitetshistoria i framtiden eller om den mer aktörsinriktade historie-
skrivningen helt kommer att ta överhanden. Mentalitetens förändringsgrad har berörts i
de flesta sammanhang då genren har nämnts i Sverige. Orvar Löfgren skrev till exem-
pel 1984:

                                                          
41 Jaques Le Goff, ”Mentaliteterna, en tvetydig historia” i Jaques Le Goff & P. Nora (utg), Att

skriva historia: Nya infallsvinklar och objekt, Stockholm 1978, s. 249.
42 Florén 1996, s. 65.
43 Österberg 2000, s. 24.
44 Hans Hellström, Struktur, aktör eller kultur?, Stockholm 1992, s. 205.
45 Ulf Jonsson, ”Annales traditionen – ett ´paradigm´ i upplösning eller förnyelse?”, Historisk tid-

skrift 111 (1991), s. 232.
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Ett [...] problem är att mentalitet ofta framställs som ett kulturellt system med något av ett eget
liv. Man får ibland känslan av att mentaliteten flyter genom historien, som en trögrörlig smet:
något som bara ´finns´ i en epok, ett samhälle. [---] Alltför liten uppmärksamhet har ägnats åt att
analysera hur mentaliteter produceras, reproduceras och förändras i samhället över tid och hur
dessa mönster är konstruerade.46

De flesta av kritikerna framhäver att man inte har kunnat lösa problemet om hur en
mentalitet uppkommer eller upphör och ersätts av en annan. Christer Winberg skrev
1988 att bara den som bekänner sig till en renodlat idealistisk historieuppfattning kan
anse det här förändringsproblemet löst.47

Den bland kritikerna framträdande bilden av en historieskrivning som bortser från
förändring stämmer inte med det synsätt som framkommer hos mentalitetsforskare i
Sverige. Eva Österberg menar att svenska historiker gärna vill se kultur som en dyna-
misk process, medan den fransk mentalitetsforskningen ofta behandlade den som en
struktur.

Det är uppenbart att historieforskningen i Sverige - liksom i många andra länder - i regel hellre
arbetar med snabba förändringar än med kontinuiteter, hellre med lineära förändringsförlopp
än med cykliska förändringar, hellre med människan som en aktör utifrån socioekonomisk eller
politisk rationalitet än t ex som en passiv varelse drabbad av akrasia, viljesvaghet, eller som
aktör med affektiv rationalitet.48

Denna bild kommer också fram i de flesta av de undersökta texterna. Emellertid är det
bara drygt hälften som aktivt söker en mentalitetsförändring. Tolv studier skildrar en
mentalitet i allmänhet utan att beröra hur den förändras, men i dessa fall är det oftast
bristande material som har utgjort hindret. Författaren nämner förändringsperspektivet
som betydelsefullt, men kan utifrån källmaterialet inte dra några slutsatser om menta-
litetens utveckling.

Malin Lennartsson har i sin avhandling kritiserat det trögrörliga mentalitetsbe-
greppet. Hon har utgått ifrån att människans medvetna handlande är något som kan
förändra verkligheten, och hon har därför betonat mentalitetens rörlighet och nyanser.
Per Johan Ödman däremot, har istället betonat mentalitetens motståndskraft mot för-
ändringar; ”En ny mentalitet skapas inte över en natt, det kan ta århundraden innan en
ny anda har sipprat ner till mentalitetens bottenskikt”.49

Björn Horgby har koncentrerat sina studier av Norrköpings arbetarbefolkning
kring förändringarna av mentaliteterna. Han menade att de är trögföränderliga och
kollektiva ”på så sätt att individer i allmänhet antas följa kollektivets tankeprocesser”.
Han har emellertid framhävt individens möjligheten att bryta mönstret och generera
förändring. Om själva förändringen har han skrivit att den antingen kan ske samtidigt i
det stora kollektivet, eller gradvis genom att allt fler förändrar sina tankemönster i en
viss riktning. Han har också förutsatt att mentaliteten kan förändras förhållandevis
snabbt under särskilt formativa perioder då världsbilden ställs på ända, som vid
revolutioner och krig. Horgby har också gett exempel från sin egen empiri på sådana
                                                          
46 Löfgren, s. 15 f.
47 Österberg, ”Mentalitetshistoria”, Nationalencyklopedien 1997. Winberg, s. 28.
48 Österberg 1993, s. 283 ff.
49 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel: En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria 1-2, Stock-

holm 1995, s. 419.
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förändringar. Så har han till exempel tolkat den snabba fackliga organiseringen under
första världskriget som en konsekvens av en relativt snabb mentalitetsförändring. Han
menade dock att denna typ av förändring var ovanlig, och att mentalitetsförändringar
snarare skedde mellan generationerna än inom dem.50

Horgby är en av två forskare som medvetet har gett sig på uppgiften att förklara
hur en mentalitet har uppstått, förändrats och ersatts av en annan. Detta har han gjort i
samband med alla aspekter av mentaliteter han har behandlat, som främlingsfientlig-
het, heder, brödraskap och planeringsperspektiv. Ett exempel på hans resonemang är
en delförklaring till hur magiskt tänkande alltmer ersattes av ett rationellt tänkande:

Man kan se rationaliseringsprocessen så här: industrikapitalismens framväxt resulterade i en ra-
tionalistisk förändring av produktionen, distributionen och konsumtionen samt av arbetet och de
sociala relationerna. En konsekvens av detta var att arbetarbefolkningens livsföring på sikt ra-
tionaliserades. De nyvunna erfarenheterna påverkade världsbilden, så att magin med tiden ut-
mönstrades och ersattes av ett mer rationalistiskt tänkande. [---] Med andra ord blev magin en
mental underström innan den helt försvann. Denna disciplineringsprocess av tänkandet var soci-
alt och kulturellt bundet beroende på skillnader i erfarenheter och framtidsförväntningar.51

Den andra forskaren som aktivt har sökt mentalitetens uppkomst, förändring och för-
svinnande är Bengt Åhsberg. Till exempel har han förklarat varför svensk över- och
medelklass var så tyskvänligt fram till andra världskriget. Svenskt samhällsliv var ut-
satt för tysk påverkan under drygt ett halvt århundrade, vilket successivt ledde till att
man blev alltmer tyskorienterad.

Den tyskvänliga diskursen, politiskt initierad, har, artikulerad, diskuterad och praktiserad, efter
hand via en vardaglig och oreflekterad praxis sjunkit ned på ett förmedvetet plan och fått ka-
raktär av mentalitet eller om man så vill en attityd med en bred förankring i de aktuella sam-
hällsklasserna. Sett ur 1930-talets perspektiv och med den tidens glasögon var således bland de
nämnda samhällsgrupperna en tyskvänlig inställning närmast en självklarhet.52

Åhsberg menade att mentaliteten, när den väl finns, blir en seg struktur som förändras
mycket långsamt. Trots kännedom om naziregimens våldsdåd och övergrepp mot i
första hand judar, ändrades inte  uppfattningen av Tyskland som en berömvärd nation.
Först vid andra världskriget, menade Åhsberg, då nazisternas vidrigheter fullt ut av-
slöjades, skedde omsvängningen för flertalet. På liknande sätt har Åhsberg sökt bak-
grunden till andra identifierbara mentaliteter på 1930-talet, som antisemitismen och
rysskräcken. Horgby och Åhsberg har alltså båda gett prov på hur man kan lösa pro-
blemet om hur en mentalitet uppkommer eller upphör och ersätts av en annan. Båda
har betonat betydelsen av samhällsförändringar, som ledde till diskursförändringar,
som så småningom blev så allmänt accepterade att de fick formen av en trögrörlig
mentalitet. Denna förändrades i regel långsamt, men kunde i särskilt speciella situatio-
ner ta nya former relativt fort.

                                                          
50 Björn Horgby, Dom där: Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890–1960,

Stockholm 1996, s. 126 f.
51 Horgby 1993, s. 236 f.
52 Bengt Åhsberg, ”Pronazismen i Sverige under 1930-talet. Ideologiska och mentalitetsmässiga grun-

der”, Scandia 1999:2, s. 231.
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Sammanfattning
Eva Österberg fick som hon ville när hon 1980 önskade att svenska historiker skulle ta
upp mentalitetsforskningens handske för en närmare granskning. Som vi såg i inled-
ningen var hon dock själv kritisk till Annalestraditionens kulturforskare. Hon ansåg att
de gjorde djärva rekonstruktioner av attityder och värderingar utifrån ett tunt källmate-
rial, vilket svenskarna borde kunna undvika med sin strikta källkritik. Åtta år senare
uttryckte mentalitetshistoriens andra stora förespråkare, Arne Jarrick, samma bekym-
mer. Han hävdade att den franska forskningen var behäftad med ”slarv” och ”fantasi”,
men att den svenska forskningens ”tråkighet” med sin metodologiska strikthet ändå
borde kunna vitaliseras genom en syntes av arbetssätten. Den här uppsatsens huvud-
syfte har varit att utreda storleken på mentalitetsforskningen i Sverige sedan 1980-talet
och att granska den metod som har använts.

Utbredningen av mentalitetsforskning i Sverige visade sig vara svår att få grepp
om. Sökningen utifrån titlar på texter skrivna av främst historiker gav ett resultat av 28
mentalitetsanalyser, men många texter befanns ligga mycket nära fältet, och en av-
gränsning kändes därför ganska meningslös. Det kunde konstateras att forskning kring
tankar och attityder har fått ett klart genomslag i Sverige. De 28 texterna fick fungera
som ett representativt urval för den fortsatta analysen. Ett antal av dessa har varit in-
riktade på existentiella teman, men många har också sökt fördjupa förståelsen av sam-
hälleliga förhållanden. Kollektiva, mer eller mindre självklara attityder och föreställ-
ningar kring ämnen som kärlek och sexualitet, liv och död, magi och individualism
under främst 1600-1800-talen har avhandlats av 21 forskare.

Frågor ställdes till de 28 mentalitetshistoriska studierna utifrån kritikernas diskus-
sion om användning av källmaterial, kvantitativa och kvalitativa metoder, generalise-
ringar och representativitet, problem kring avvikande fall samt mentalitetens föränd-
ringsgrad. Metoden i de svenska mentalitetsanalyserna visade sig vara behäftad med
en del av de problem som den franska Annalesskolan tidigare har kritiserats för. Till
dessa hör bland annat långtgående och ofta diffusa generaliseringar utifrån ett mindre
empiriskt källmaterial. Vad den svenska forskningen främst kan stoltsera med, är att
det har gjorts lyckade försök att förklara hur en mentalitet uppstår, utvecklas och för-
svinner. Istället för att endast påvisa förekomsten av en viss mentalitet under en viss
epok, en stillastående tankestruktur, som en del av den franska forskningen har kritise-
rats för, har de flesta svenska forskare satt mentalitetens förändring i centrum för sina
studier.

Som de två största utmaningarna med mentalitetsforskning framstår ambitionen att
nå tankar hos vanligt folk, som sällan har lämnat några källor efter sig, och att nå så-
dana attityder och föreställningar som betraktades som så självklara att de sällan arti-
kulerades. Hur har forskarna sökt lösa dessa problem? Problemet att finna områden där
mentaliteten har artikulerats har ofta lett forskaren till studier av extrema situationer
och avvikande fall. När någon utmärkte sig eller bröt mot normen kunde dolda värde-
ringar och tankemönster, som normalt inte syns i källmaterialet, artikuleras. Den ex-
trema situationen i sig kan dock göra det svårt att avgöra vad som är avvikande och
vad som är en vanligt förekommande mentalitet. Det flitigast använda källmaterialet
har varit domstolshandlingar, där allmänheten konfronterades med övermakten. Dessa
härstammar visserligen från en överhet som både kan ha färgat och förvrängt texterna
utifrån sin egen verklighet, men är ofta det närmaste forskaren kan komma ”vanligt
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folk” i Sverige före 1700-talet. Ett sätt att undkomma rättens ”uppifrån”-perspektiv har
varit att söka företeelser som inte hade med själva rättsfallen att göra, utan kom fram i
form av flyktiga notiser. Förutom domstolshandlingar har olika typer av litteratur ta-
gits som intäkt för en viss mentalitet. I vissa fall har materialet härstammat från den
grupp vars mentalitet har efterfrågats, men ofta är det en överhetens eller ”lärda” mäns
bild som är den enda tillgängliga. Den vanligast förekommande metoden har varit att
göra en kvalitativ bearbetning av materialet, ibland med kvantitativa beräkningar för
att öka representativiteten. På grund av att den rekonstruerade mentaliteten kan variera
nämnvärt beroende på perspektiv, framstår en kombination av olika typer av källmate-
rial samt en syntes av kvantitativa och kvalitativa metoder som önskvärd. Detta ideal
har sällan varit en möjlighet, men det bör påpekas att mer än hälften av analyserna är
baserade på enbart ett källmaterial och närmare två tredjedelar på enbart kvalitativ
eller kvantitativ metod, ett förhållande som kunde ha sett annorlunda ut.

Som kännetecken för fransk mentalitetsforskning har framförts att den har ställt
nya och överraskande frågor till historien och utnyttjat alla slags källor, inte bara
skriftliga, där mentaliteten kan ha artikulerats. Det finns enstaka svenska studier med
en tydligt problemorienterad ansats, där svaret på forskningsfrågan helt har stått i cent-
rum oberoende av källornas tillgänglighet och beskaffenhet, men de svenska forskarna
har i regel hållit fast vid de skriftliga källorna och har inte kommit i närheten av de
djärva ämnesval och metoder som många av de kontinentala forskarna har begagnat
sig av.

Flertalet svenska mentalitetshistoriska texter har tillkommit under 1990-talet, men
det är svårt att uttala sig om genrens framtida öden. Idag tycks dess viktigaste funktion
snarare vara att tjäna som allmän inspirationskälla för historieforskningen än att vara
en specifik, avgränsad forskningsinriktning och  troligtvis kommer den att fungera
likadant i fortsättningen. Att mentalitetshistoria i framtiden utvecklas till ett eget
forskningsfält är troligtvis ett mindre sannolikt scenario.
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Sjukdom som social konstruktion

En analys av olika socialkonstruktivistiska perspektiv i
medicinhistorisk forskning

Av Victoria Nygren

Inledning

En av författarna till den här boken [Medicinens filosofi] började intressera sig för sjukdoms-
klassifikationens struktur, när han som dansk medicinstudent besökte ett jugoslaviskt sjukhus på
50-talet. Han hade lärt sig att godta att patienterna vid undervisningssjukhuset i Köpenhamn inte
alltid liknade läroböckernas ”typiska” fall, men han blev inte medveten om detta problem förrän
han såg patienterna på avdelningarna vid universitetssjukhuset i Sarajevo. De bosniska patien-
terna uppvisade en mycket större likhet med patienterna i danska läroböcker än de samtida
danska patienterna gjorde. [---] Förklaringen var förstås att läroboken beskrev de patienter som
hade funnits på danska sjukhus flera årtionden tidigare. Läroboksförfattarna var benägna att
glömma att klassifikationen och beskrivningen av sjukdomar måste passa det spektrum av sjuk-
lighet som återfinns i en bestämd kulturell ram vid en bestämd tid, och det råder ingen tvekan
om att sådana spektra förändras.1

Synen på sjukdomsbegreppet, och därmed också hälsobegreppet, är emellertid inte
oomtvistad. Diskussionen om hur sjukdom betecknas och klassificeras kan härledas till
det filosofiska spörsmålet om essentialism kontra nominalism, dvs. huruvida klassifi-
kation av naturfenomen återspeglar naturens realitet eller människans mer eller mindre
godtyckliga val. Inom medicinsk kunskapsteori återfinns diskussionen mellan å ena
sidan en empiristisk kunskapssyn där sjukdom betraktas enbart som en biologisk dys-
funktion som existerar och kan iakttas och värderas på objektiva grunder och å andra
sidan en hermeneutisk kunskapssyn som ser sjukdom i ett vidare perspektiv.2 Ett bio-
logiskt perspektiv tenderar således att karaktärisera sjukdom och hälsa huvudsakligen i
biologiska termer medan ett socialt perspektiv medför att sjukdom och hälsa ses som
fenomen som har att göra med människan som en helhet i ett socialt sammanhang. De
flesta hälsoteorier inom modern medicin eller medicinsk sociologi och antropologi är
sällan helt renodlade utan oftast förekommer kopplingar till det andra perspektivet
men teorierna tenderar att ha sin huvudsakliga utgångspunkt i något av dem.3 Frågan är
hur dessa spörsmål hanteras i forskning som också har att ta hänsyn till ytterligare en
aspekt, den historiska. I det följande undersöks perspektiv inom medicinhistorisk
forskning där sjukdom uppfattas, i olika mån, som socialt konstruerad. Den över-
gripande gemensamma nämnaren för forskningen som är föremål för undersökningen
är att den utgår från att ”varje samhälles sjukdomar speglar samhället självt”.4

                                                          
1 Henrik R. Wulff, Stig Andur Pedersen, Raben Rosenberg, Medicinens filosofi (1986), sv. övers.

(Göteborg, 1992), s. 113.
2 Ibid., s. 84, 116, 264.
3 Lennart Nordenfelt, ”Begreppen hälsa och sjukdom” i Hälsa, sjukdom, dödsorsak: Studier i be-

greppens teori och historia, ed. Lennart Nordenfelt (Linköping, 1986), s. 16, 22–23.
4 Karin Johannisson, Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle- historiska erfarenheter

(Stockholm, 1990), s. 99.
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Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att analysera olika socialkonstruktivistiska perspektiv
och dess tillämpningar i empirin, vad gäller sjukdomsbegreppet inom medicinhistorisk
forskning. Avsikten är att utvärdera de i uppsatsen undersökta socialkonstruktivistiska
sjukdomsperspektivens fruktbarhet för medicinhistorisk forskning kring sjukdomar.
Anslaget är därför delvis komparativt men syftar också till att foga ihop en sammanta-
gen bild av de undersökta socialkonstruktivistiska perspektiven. Följande frågeställ-
ningar används som analysverktyg:

•  Vilken samhälls- och kunskapssyn hänger samman med de olika sjukdomsper-
spektiven?

•  Hur förankras sjukdomsperspektiven i empirin?
•  Vilket förklaringsvärde har undersökningarna avseende uppkomsten av sjuk-

domskonstruktioner och vad gäller ett historiskt förändringsperspektiv?

Avgränsningar, begrepp och disposition
Den här studien är koncentrerad till att analysera medicinhistorisk forskning kring
sjukdomsbegreppet sett som en social konstruktion. Det är dock inte möjligt, eller har
varit syftet, att kartlägga hela forskningsfältet och dess olika positioner i frågan inom
ramen för den här uppsatsen eftersom huvudparten av forskningen och diskussionen
har bedrivits internationellt. Fältet har visat sig vara för smalt för att det ska finnas ett
tillräckligt stort svenskt forskningsunderlag att studera men stort nog för att inte kunna
omfattas i sin helhet internationellt. Således kommer merparten av analysen att röra
internationell forskning med fokus på några få historikers bidrag i frågan.5 Dessa har
inbegripits i undersökningen utifrån vad som i uppsatsen tolkas som deras över-
gripande gemensamma teoretiska grund i någon form av social konstruktivism. Deras
perspektiv varierar dock eftersom social konstruktivism är en lös allians av perspektiv
med olika rötter,6 något som också har medverkat till en medveten styrning i urvals-
processen i den här undersökningen till att inrikta sig på olikheter inom forskningsra-
men.7 Studierna har också valts med tanke på möjlighet till jämförelse.

Inom forskningen förekommer begreppen sjukdom som social konstruktion
respektive kulturell konstruktion med en likartad innebörd. Några skarpa avgräns-
ningar görs inte. Således utreds forskning som använt endera av begreppen i den här
undersökningen. Dessa vida begrepp undersöks dock närmare i anslutning till den litte-
ratur där de förekommer. Samma resonemang och förfarande tillämpas kring de eng-
                                                          
5 Forskningsläget har undersökts, förutom genom sedvanlig litteratursökning, via genomgång av

tidskrifterna Svensk medicinhistorisk tidskrift (årgång 1997–2000), Social History of Medicine (år-
gång 1996–2000) samt Bulletin of History of Medicine (årgång 1996–2000). Av arbetsekonomiska
skäl har inte äldre årgångar än 1996 studerats. Flera av de historiska studier inom social konstruk-
tivism som medicinhistoriker refererar till är företagna av sociologer, vilket också ger en finger-
visning om forskningssituationen. (Se vidare i kapitel 1.5). Dessa har uteslutits i den här studien,
t. ex. Karl Figlio, Claudine Herzlich & Janine Pierret och Bruno Latour.

6 David Armstrong, ”Bodies of Knowledge/Knowledge of Bodies” i Reassessing Foucault: Power,
Medicine and the Body, eds. Colin Jones & Roy Porter (London, 1994), s. 22.

7 Därför har t. ex. den svenska studien av Anna Prestjan exkluderats, ”Kultursjukdomar i Örebro
1860–1910–exempel på sjukdomsbegreppets relativitet” i Svensk medicinhistorisk tidskrift, vol. 2,
nr. 1, 1998, s. 51 vilken anknyter till K. Johannissons studie (1990).
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elska termerna social constructionism  respektive social constructivism. Termen con-
structivism används av många i dag på liknande sätt som constructionism fastän ter-
men constructivism ursprungligen hör hemma inom matematiken. Filosofen Ian
Hacking förordar användningen av social constructionism avseende olika sociolo-
giska, historiska och filosofiska projekt som syftar till att påvisa eller analysera fak-
tiska, historiska sociala samspel som lett till eller varit involverade i vardandet eller
etablerandet av något nutida faktum eller företeelse.8 På svenska kommer dock fort-
sättningsvis i uppsatsen det vedertagna begreppet social konstruktivism att användas.
Tilläggas bör att inte all forskning som utreds i den här uppsatsen explicit använder
begreppet konstruera för att beteckna den process inom vilken sjukdom definieras i ett
samhälle. Detta kommer att diskuteras och motiveras vidare i undersökningen.

Som antytts inledningsvis florerar ett otal teorier, definitioner och analysförslag
vad gäller sjukdom och hälsa inom olika discipliner och likaledes ett oräkneligt antal
perspektiv på sjukdoms- och hälsofrågor som bottnar i olika vetenskapsteoretiska re-
sonemang. Här är det på sin plats att ytterligare göra några distinktioner. Filosofen
Lennart Nordenfelt skiljer i sin studie kring begreppen hälsa, sjukdom och dödsorsak
på begrepp å ena sidan och empiriska teorier, analysförslag, stipulationer och uppfatt-
ningar å andra sidan. Han menar att medicinhistoriens olika sjukdomsbegrepp är att
betrakta som olika empiriska teorier för relationen mellan kroppsfunktion och hälsa.
Att sådana teorier förändras under tidens gång i takt med medicinens utveckling på-
verkar inte, eller är objekt för en semantisk analys av, idealbegreppet hälsa av idag.9

Begreppsliga föreställningars och idéers förändring över tid studeras inom idéhistorisk
forskning. Det kan dock göras utifrån olika utgångspunkter. En forskare som beskriver
t. ex. medicinens eller kroppens idéhistoria, kan göra det genom att se hur idéerna om
kroppen förändrats under århundradena under antagandet att kroppen som sådan är
ahistorisk, dvs. naturgiven med vissa grundläggande funktioner, och att endast före-
ställningarna om den förändras. En annan forskare kan emellertid utgå från att objektet
(kroppen) ändrar sig med subjektet (idéerna om kroppen) och mena att antagandet om
kroppens grundläggande funktioner är en anakronistisk utgångspunkt eftersom vår
kultur satt ramarna för begreppet kropp och också givit den ett funktionsbegrepp
präglat av modern medicin.10 På liknande sätt väcker en historieskrivning om sjuk-
domsbegrepp och medicinsk kunskap frågeställningen om sjukdomars ontologi, dvs.
dess natur. Sjukdom sett som social konstruktion är ett teoretiskt perspektiv som, bl.a.
inom medicinhistorisk forskning, problematiserar detta och hela den medicinska kun-

                                                          
8 Ian Hacking, The Social Construction of What? (Cambridge, Massachusetts, 1999), s. 47–49.
9 L. Nordenfelt (1986), s. 17–19. Han skiljer mellan idealbegrepp, bestämda av en formulerad defi-

nition, från praxisbegrepp som innebär på vilket sätt ett begrepp används, ofta utifrån outtalade
regler.

10 Resonemanget återfinns i Espen Schannings artikel ”Den syke kroppen i idéhistorisk perspektiv”
i Kroppstanker: kropp-kjønn-idéhistorie, eds. Finn Skågerud & Per Johan Isdahl (Oslo, 1998), s.
74f. Schanning kommenterar Claes Ekenstams avhandling Kroppens idéhistoria: Disciplinering
och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950 (Hedemora, 1993) och menar att Ekenstams utgångs-
punkt, att kroppen har vissa grundläggande funktioner och därmed är naturgiven, är problematisk.
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skapen i dess grundvalar (inklusive empirisk teori och semantik), både historiskt och
nutida sett.11

Det finns forskare som hävdar att vissa sjukdomsbegrepp är mer socialt konstrue-
rade än andra.12 I den här uppsatsen är emellertid forskarnas hantering av sjukdomsbe-
grepp och sjukdomskategorier utgångspunkt för analysen snarare än enskilda sjukdo-
mars historia. I anslutning till det är det emellertid av intresse att undersöka relationen
mellan forskarens perspektiv och ämnesval, men i urvalet till den här undersökningen
har alltså olika perspektiv på sjukdomsbegreppet prioriterats före ämnesval inom
forskningen.

Forskningen som undersöks i den här uppsatsen är företagen under början av 1980-
respektive 1990-talet, vilket motiveras av att socialkonstruktivistiska perspektiv med
olika rötter på så sätt har varit möjliga att undersöka. Avsikten med uppsatsen är
emellertid inte att skissera någon kronologisk utveckling inom forskningsfältet. Tids-
perioden som de undersökta studierna i sin tur omfattar har inte heller varit avgörande
utan de tidigare nämnda urvalsfaktorerna har varit utslagsgivande. Författarna, vars
forskning undersöks, presenteras närmare längre fram.

Uppsatsen är disponerad enligt följande: i den första delen återfinns en kort pre-
sentation av de författare och den litteratur som analyseras i uppsatsen tillsammans
med några anmärkningar rörande förfarandet av undersökningen. I denna del återfinns
också en beskrivning av den medicinhistoriska forskningen där social konstruktivism
som teoretiskt perspektiv karaktäriseras närmare och sätts in i en kontext. I andra delen
följer en utredning av socialkonstruktivismen vad gäller relationen sjukdomsperspektiv
och samhälls- och kunskapssyn. Efterföljande del rör förankringen av sjukdomsbe-
greppet som social konstruktion i empirin och relationen till källor och metod. I an-
slutning till detta diskuteras också vilket förklaringsvärde de olika infallsvinklarna har
beträffande uppkomsten av sjukdomskonstruktion sett ur ett historiskt perspektiv. I
den sista delen följer den avslutande och sammanfattande analysen där sjukdom sett
som social konstruktion diskuteras utifrån dess starka och svaga punkter i ljuset av de
undersökta infallsvinklarna.

Källor och metod
Den litteratur som undersöks i avhandlingskapitlet är Medicinens Öga av svenskan
Karin Johannisson, professor i idé- och lärdomshistoria13 och From Paralysis to Fati-
gue av amerikanen Edward Shorter, professor i historia14 samt två antologier vilken
den ena är Framing Disease av amerikanerna Charles E. Rosenberg, professor i veten-

                                                          
11 Bryan S. Turner, ”The History of the Changing Concepts of Health and Illness: Outline of a Ge-

neral Model of Illness Categories” i Handbook of Social Studies in Health and Medicine, eds.
Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick, Susan C. Scrimshaw (London, 2000), s. 20f.

12 Ibid., s. 21.
13 K. Johannisson (1990). Kapitlet ”När sjukdom behövs: Kultursjukdomar kring sekelskiftet 1900”

är här av störst intresse och är ursprungligen en artikel benämnd ”Sjukdom som institution: Kul-
tursjukdomar kring sekelskiftet 1900” i antologin Kunskapens trädgårdar: Om institutioner och
institutionaliseringar i vetenskapen och livet (Stockholm, 1988).

14 Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern
Era (New York, New York, 1992).
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skapshistoria och Janet Golden, forskare i vetenskapshistoria och sociologi.15 I denna
är fallstudierna företagna av andra forskare än redaktörerna, men med Rosenbergs in-
troduktion och löpande kommentarer, vilket gör att hans syn genomsyrar studien och
bidragen är utvalda av honom i det syftet. I Rosenbergs och Goldens bok har en av
fallstudierna utvalts att granskas närmare, ”From Myalgic Encephalitis to Yuppie
Flu”16 av amerikanen Robert A. Aronowitz som är biträdande professor i medicin men
har en omfattande forskning i medicinhistoria utifrån en social infallsvinkel bakom
sig.17 Den andra antologin är The Problem of Medical Knowledge, med Peter Wright,
samhällsvetare, och Andrew Treacher, psykolog, som redaktörer vilkas perspektiv
återfinns i introduktionen samt återspeglas i den utvalda fallstudien ”Asthma At-
tacked? Tactics for the Reconstruction of a Disease Concept” av engelsmannen John
Gabbay, historiker och fysiolog.18 Även annan litteratur av respektive forskare har, i de
fall den bedömts ha relevans och giltighet för deras ovannämnda fallstudier, spelat en
mindre roll i undersökningen, främst vad gäller undersökningen av samhälls- och kun-
skapssyn. För den delen av undersökningen där den empiriska förankringen i fallstu-
dier studeras har av systematiska skäl endast den ovannämnda litteraturen använts. Det
innebär att ovannämnda författare kan i andra studier haft andra infallsvinklar, vilket
inte varit möjligt, eller syftet, att undersöka inom ramen för den här uppsatsen.

Alla studierna präglas av historikers medverkan och de flesta författarna är histori-
ker, vilket är ett medvetet val, förutom Aronowitz och redaktörerna till antologin där
Gabbays studie ingår. Eftersom de olika perspektiven studeras utifrån endast en utvald
fallstudie vardera måste resultatet av en jämförelse mellan perspektiv och fallstudier-
nas inriktningar, tolkas med viss försiktighet. Fallstudierna diskuteras därför i första
hand som stående för sig själva. Det bör också påpekas att analysen av fallstudierna
inte berör detaljerade fakta kring sjukdomarna. I avsnittet om medicinhistorisk forsk-
ning och social konstruktivism nämns kortfattat några av historikern Ludmilla Jorda-
novas synpunkter kring socialkonstruktivism vilka också relateras till i uppsatsens re-
sultatdiskussion.

Medicinhistorisk forskning och social konstruktivism
Fram till ungefär 1960–70-talen skrevs medicinhistoria, generellt och kritiskt sett, ut-
ifrån ett antal icke ifrågasatta antaganden. Medicinsk kunskap problematiserades inte
utan sågs som självklar. Medicinhistorikerna koncentrerade sig på att behandla de
största framgångarna inom medicinen vilka ofta tillskrevs klarsynta individer utifrån
en framgångsteoretisk historiesyn. Den moderna vetenskapen förkroppsligades i medi-
                                                          
15 Charles E. Rosenberg & Janet Golden, eds., Framing Disease: Studies in Cultural History (New

Brunswick, New Jersey, 1992).
16 Robert A. Aronowitz, ”From Myalgic Encephalitis to Yuppie Flu: A History of Chronic Fatigue

Syndromes” i Framing Disease. Studies in Cultural History, eds. C. E. Rosenberg & J. Golden
(New Brunswick, New Jersey, 1992).

17 R. A. Aronowitz, Making Sense of Illness: Science, Society, and Disease (Cambridge, United
Kingdom, 1998). Häri ingår också artikeln ”From Myalgic Encephalitis to Yuppie Flu: A History
of Chronic Fatigue Syndromes”. Han refererar och ansluter sig till Rosenbergs sjukdomsperspek-
tiv även i den här studien, se. t. ex. s. 8ff.

18 John Gabbay, ”Asthma Attacked? Tactics for the Reconstruction of a Disease Concept” i The
Problem of Medical Knowledge: Examining the Social Construction of Medicine, eds. P. Wright
& A. Treacher (Edingburgh, Scotland, 1982).
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cinsk kunskap vilken till sin natur betraktades som objektiv sanning. Sjukdomar be-
skrevs som naturliga objekt som existerade självständigt utanför läkarnas kategorise-
ringar. Socialhistoriska skildringar av sjukdomar skrevs vanligen epidemiologiskt och
begränsades till att undersöka sociala faktorers påverkan på dem, t. ex. tuberkulosdöd-
ligheten. Samhälle och medicinsk kunskap var till sin natur två helt skilda saker. Äldre
tiders kunskap ansågs vara ineffektiv, inkorrekt och omodern.

Den mer vetenskapsinriktade medicinhistorien finns alltjämt kvar men alla dessa
antaganden har under de senaste åren också ifrågasatts. Attityden till medicin i väst har
förändrats grundligt.19 Den sociala medicinhistorien har de senaste decennierna ut-
vecklats till en egen disciplin med tyngdpunkt på vardagens tankemönster utifrån ett
underifrånperspektiv med de sjuka själva som huvudpersoner sedda i relation till tra-
ditioner, religion och sociokulturella system. Antropologi, historisk demografi och
fransk mentalitetshistoria finns med i teoribildningen. En annan skolbildning är den
kritiska medicinhistorien med rötter i 1960-talet som inspirerats av ideologisk kritik,
marxism och socialmedicin. En framträdande företrädare är t. ex. den engelske demo-
grafen Thomas McKeown. Syftet är att skapa en medvetenhet om vetenskapens ideo-
logiska beroende. Medicinsk kunskap ses som ett kontrollerande maktinstrument för
vissa ideologiska syften.20 Den tankeströmning som beskyller den medicinska verk-
samhet som bedrivits under de två senaste decennierna för att inte beakta individen i
tillräckligt hög grad, kan betecknas anti-medicin. Flera olika underliggande principer
som förklarar det man ser som en avhumanisering har identifierats, t. ex. av Ivan Illich
i termer av medikalisering eller av N. och J. Parry i termer av professionalisering.21

Michel Foucaults tänkande har medverkat till den här utvecklingen bl.a. genom
analysen av medicinsk kunskaps ursprung och natur i The Birth of the Clinic: An Ar-
chaeology of Medical Perception från 1963. Foucault tog emellertid inte i sin analys i
The Birth of the Clinic ställning för eller emot någon form av medicin.22 Han menade
att biomedicinen föddes i slutet av 1700-talet och med den en objektifiering av kroppen
och identiteten. Kroppen var för honom inte historiskt given utan objektifieringen tjä-
nade till att konstruera kroppens natur.23 Han menade att förändringar inom medicinen
bara var en sida av en vidare kognitiv revolution. Sjukdomar skapades av medicinen
själv men det gällde även kroppen som rymde sjukdomarna. Synen på kroppen kon-
struerades genom olika institutioner vars kliniska medicin betjänades av den nya pa-
tologiska medicinen.24 Institutionaliseringen, med dess möjligheter till statistiska jäm-
förelser, empiriska undersökningar, observationer och journalförande bidrog, i kombi-
                                                          
19 Peter Wright & Andrew Treacher, eds. “Introduction” i The Problem of Medical Knowledge:

Examining the Social Construction of Medicine (Edinburgh, 1982), s. 1, 3–5. Det bör dock påtalas
att vissa invändningar har förekommit mot den här dystra synen på medicinhistoriens historie-
skrivning. Som undantag framhåller den engelske medicinhistorikern Roy Porter i The History of
Medicine: Past, Present and Future (Uppsala, 1983), s. 5f., t. ex. de äldre kollegorna Henry Sige-
rist, George Rosen, Owsei Temkin och Erwin Ackerknecht.

20 K. Johannisson (1990), s. 13–20.
21 Thomas Osborne, ”On Anti-Medicine and Clinical Reason” i Reassessing Foucault: Power, Me-

dicine and the Body, eds. Colin Jones & Roy Porter (London, 1994), s. 29.
22 Michel Foucault, The Birth of the Clinic: An Archaelogy of Medical Perception eng. övers. (Lon-

don, 1989), s. xix.
23 D. Armstrong, ”Social Theorizing about Health and Illness” i Handbook of Social Studies in

Health and Medicine eds. G. Albrecht et al. (London, 2000), s. 32.
24 D. Armstrong (1994), s. 20, 22.
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nation med patologiska undersökningar, till en utveckling av den nya kunskapen och
därmed sjukdomsklassificeringen. Det var alltså genom de praktiska och institutionella
villkoren som den nya kunskapen föddes.25 Analysen av den nya medicinska blicken
som Foucault presenterar har haft stort inflytande på socialkonstruktivismen inom
hälso- och sjukdomssociologi.26 Foucault menar att det sätt varpå den moderna medi-
cinen klassificerar sjukdom varken är det sista eller mest grundläggande systemet. Den
sjukes kropp och sjukdomen är historiskt temporär. Formerna för synlighet har föränd-
rats och med den en strukturell omorganisation av sjukdom i vilken gränserna för det
synliga och osynliga följer ett nytt mönster.27

Precis som begreppet naturvetenskap är begreppet medicin vanligen definierad
som en form av kunskap, men till skillnad från naturvetenskapen (som medicinen är en
del av) är medicinens begreppsapparat formad genom mötet mellan läkare och andra
människor. Objekten för medicinska frågeställningar, hälsa och sjukdom tenderar, en-
ligt den engelska historikern Ludmilla Jordanova, vara politiska och sociala på ett sätt
som objekten för vetenskapen, den fysiska världen, inte är. Hon menar därför att det
har varit relativt enkelt att föra in sociologiska element i medicinhistoria och att an-
vända historiskt material inom medicinsk sociologi.28 Medicinhistorisk forskning har
således blivit alltmer tvärvetenskaplig och vänt sig till medicinsk sociologi och antro-
pologi och vice versa. Inom dessa discipliner har under en längre tid bl.a. den histo-
riska naturen av medicinsk kunskap varit av intresse. Det ska ses som en del av den
poststrukturalistiska riktningen inom vilken kunskap ses som delaktig i konstruktionen
av verkligheten. Mänskliga företeelser ses som konstituerade av, och genom, diskurser
och sociala verksamheter, vilka har komplexa historier. Applicerat inom sociologi och
historia benämns vanligen det poststrukturalistiska perspektivet som social konstrukti-
vism.29

En sociolog som studerat vetenskaplig kunskaps natur och fått stor genomslags-
kraft är fransmannen Bruno Latour som i The Pasteurization of France vänder sig till
den vetenskapliga revolutionen förknippad med Louis Pasteur för att demonstrera hur
vetenskap uppstår i intim samklang med det övriga samhället och de krafter som ver-
kar därinom.30 Han ifrågasätter den vedertagna uppfattningen om vetenskapligt fram-
skridande grundad i föreställningen om objektiva fakta och hävdar att vi aldrig varit
moderna på det sätt som vanligen åsyftas.31 Sociologen Karin D. Knorr-Cetina är inne
på samma linje när hon hävdar att vetenskapens lagar egentligen är regellika snarare
                                                          
25 Nikolas Rose, ”Medicine, History and the Present” i Reassessing Foucault: Power, Medicine and

the Body. eds. Colin Jones & Roy Porter (London, 1994), s. 59–62.
26 D. Armstrong, ”Foucault and the Sociology of Health and Illness: A Prismatic Reading” i Fouca-

ult, Health and Medicine, eds. Alan Petersen & Robin Bunton (London, 1997), s. 20f.
27 M. Foucault (London, 1989), s. 3, 195.
28 Ludmilla Jordanova, ”The Social Sciences and History of Science and Medicine” i Information

Sources in the History of Science and Medicine, eds. Pietro Corsi & Paul Weindling (London,
1983), s. 90. Jordanova skiljer här mellan naturvetenskap (science) och medicin.

29 Deborah Lupton, Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies (Lon-
don, 1994) s. 11, 15. Det hävdas att sociologer och antropologer, åtminstone i den engelskspråkiga
världen, var de första att bli medvetna om att sjukdom är en mänsklig konstruktion i Claudine
Herzlich & Janine Pierret, Illness and Self in Society (Baltimore, Maryland, 1987), s. xiii.

30 Bruno Latour, The Pasteurization of France (1984), eng. övers. (Cambridge, Massachusetts,
1993).

31 B. Latour, We Have Never Been Modern (1991), eng. övers. (Cambridge, Massachusetts, 1993).
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än adekvat beskrivande. Vetenskapens framgångar beror mer på forskarens förmåga
att analysera en situation som en helhet, att sammanföra olika bitar av information etc.
än på upptäckten av lagen i sig. Istället för att betrakta vetenskapen som något som
upptäcker det som redan finns, ser hon dess produkter som resultatet av en process av
selektion, förvandling och konstruktion.32 Social-konstruktivism, som Latour och
Knorr-Cetina hör till, har under de senaste 20 åren institutionaliserats inom veten-
skapssociologin.

Ludmilla Jordanova hävdar i en artikel i tidskriften Social History of Medicine
1995 att medicinsk socialhistoria som går bortom en deskriptiv anekdotisk framställ-
ning hamnar i en eller annan form av social konstruktivism, även om den inte är expli-
cit i sin begreppsliga användning.33 En tidig ansats att samla spridda forskningsarbeten
inom social konstruktivism av tvärvetenskaplig karaktär, men med historiska perspek-
tiv, kan spåras tillbaka till essäsamlingen The Problem of Medical Knowledge: Exami-
ning the Social Construction of Medicine från 1982. Författarna, som är engelsmän och
amerikaner, understryker heterogeniteten i sina infallsvinklar och hade inte för avsikt
att starta någon ny skolbildning. Däremot såg de möjligheten att urskilja de allmänna
grunddragen i en ny position som de valde att kalla just social constructionism inom
vilken grunden låg i en betoning av att medicinsk kunskap är en social konstruktion.34

Riktningen av social konstruktivism inom medicinhistorisk forskning är fortfarande
heterogen och tvärvetenskaplig. Det existerar många variationer av ställningstaganden
vad gäller synen på medicinsk kunskap och sjukdom samt graden av social påverkan.35

Här finns varken möjlighet eller utrymme för någon fullständig genomgång av vad
som producerats inom riktningen men några exempel inom den genusrelaterade forsk-
ningen är t. ex. Ludmilla Jordanovas Nature Displayed36, Lindsay Wilsons Women and
Medicine in the French Enlightenment37 och Karin Johannissons Den mörka kontinen-
ten38. Jagets betydelse i den sociala konstruktionen av sjukdom har undersökts av bl.a.
Clark Lawlor och Akihoto Suzuki i artikeln The Disease of the Self: Representing
Consumption, 1700–1830.39

Medicinhistorisk forskning har ofta beskyllts för att sakna en egen specifik teori-
och metodbildning, något som delvis har att göra med ämnets många underdiscipliner
och ämnesområden. Många medicinhistoriker i dag har inte positionerat sig i förhål-
lande till vetenskapshistorien varför behovet av en mer medveten och sammanhållen
begrepps- och teoribildning kring olika medicinhistoriska projekt på sina håll har
framkommit.40 Varningar har utfärdats för användandet av en förenklad begreppsappa-
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Contextual Nature of Science (Oxford, 1981), s. 3.
33 Ludmilla Jordanova, ”The Social Construction of Medical Knowledge” i Social History of Medi-

cine, vol. 7, nr. 3, dec. 1995, s. 361.
34 P. Wright & A. Treacher (1982), s. 2, 9.
35 D. Lupton (1994), s. 50.
36 L. Jordanova, Nature Displayed: Gender, Science and Medicine 1760–1820 (London, 1999).
37 Lindsay Wilson, Women and Medicine in the French Enlightenment: The Debate over Maladies
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38 K. Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siécle (Stockholm, 1994).
39 C. Lawlor & A. Suzuki, ”The Disease of the Self: Representing Consumption, 1700–1830” i Bul-
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40 David Harley, ”Rhetoric and the Social Construction of Sickness and Healing” i Social History of
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rat när sociologiska och historiska perspektiv möts. Det analytiska värdet av t. ex. be-
greppet medikalisering har beskyllts för att vara begränsat.41 Socialkonstruktivism
inom medicinhistorien är, och har de senaste 20 åren varit, omdebatterad och allmänt
uppfattad som en vänstervinge i vad som kallats ”Science Wars”. I Ludmilla Jordano-
vas ovannämnda artikel i Social History of Medicine från 1995, förespråkar hon ett
socialkonstruktivistiskt synsätt i medicinhistorisk forskning med fokus på idéer, lämp-
ligen kallat medicinsk kulturhistoria. Där tar hon emellertid upp vissa metodiska
aspekter som hon menar är centrala för en lyckad analys, framför allt beträffande för-
klaringsvärde, generaliserbarhet och metodiska modellers möjlighet till reproduktion.

Jordanovas inlägg fick enligt den engelske historikern Ivan Dalley Crozier inte nå-
gon större genomslagskraft innan 1999, vilket indikerar forskningssituationen på om-
rådet. Den engelske historikern David Harley utvecklade då hennes argumentation och
förespråkade en textanalytisk hermeneutisk metod. En fråga som restes i debatten som
följde i Social History of Medicine och som kan finnas i bakhuvudet under läsningen
av förestående undersökning är: Vad händer om vi inte tar till oss konstruktivism i
medicinhistorien?42 Frågan kan också vändas på: Vad händer om vi tar till oss kon-
struktivism i medicinhistorien?

Samhälls- och kunskapssyn inom olika socialkonstruktivistiska
sjukdomsperspektiv
Som citerades inledningsvis speglas enligt vissa forskare varje samhälle i sina sjukdo-
mar. Av det följer att forskarnas egen samhällssyn också bör speglas i deras sjukdoms-
syn.

Ovan nämnda filosofen Ian Hacking, som granskat socialkonstruktivismen ur ett
filosofiskt perspektiv, menar att det är väsentligt att studera vilken poäng en författare
har med sitt socialkonstruktivistiska perspektiv. En vanlig användning av social kon-
struktion som perspektiv syftar nämligen till att gå längre än att bara hävda att en viss
företeelse inte är naturgiven utan vill också kritisera och förändra det som är föremål
för analysen.43 Av den anledningen kan det vara meningsfullt att studera hur forskarna
ser på det samhälle inom vilket de menar att sjukdom konstrueras. Detta eftersom de-
ras syn på det sociala samspelet, i en generell och ej tidsspecifik mening,44 men också
ifråga om kontextens betydelse, får konsekvenser för analysen av vilka krafter och
processer som påverkar konstruktionen och även på vilket sätt den påverkas. Frågan
gäller, annorlunda uttryckt, i vilka sociala sammanhang forskarna menar att konstruk-
tionen av sjukdom sker om den inte sker, som traditionellt hävdats, i laboratoriet ge-
nom en biologisk upptäckt av en naturgiven sjukdomsenhet.

Synen på sjukdom handlar till stor del också om kunskapssyn i allmänhet och om
medicinsk kunskap i synnerhet. Den kanske mest kontroversiella frågan gäller forskar-
nas förhållningssätt till objektiv kunskap oberoende av tid och rum. Måste de social-
                                                          
41 L. Jordanova (1983), s. 92.
42 Ivan Dalley Crozier, ”Social Construction in a Cold Climate: A Response to David Harley,

’Rhetoric and the Social Construction of Sickness and Healing’ and to Paolo Palladino´s Com-
ment on Harley” i Social History of Medicine, vol. 1,  nr. 3, 2000, s. 545. Se artikeln av D. Harley
(1999) s. 413.

43 I. Hacking (1999), s. 5–7.
44 Här avses den syn på samhället som författarna menar har generell giltighet.
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konstruktivistiska perspektiven hamna i relativism? Innebär förhållningssättet en social
reduktionism (i motsats till biologisk reduktionism)? I det följande undersöks vad som
här, i relation till varandra, har identifierats som fyra delvis olika socialkonstruktivis-
tiska infallsvinklar avseende dessa kärnfrågor. I vissa avseenden överlappar de var-
andra men analysen betjänas av att de behandlas separat.

Sjukdomskonstruktion som uttryck för den sociala organisationen
John Gabbay tillhör den nya position, som med början under 1980-talet ville ta avstånd
från de traditionella infallsvinklarna i studiet av medicinsk kunskap. I hans fallstudie
Asthma attacked? samt i introduktionen till The Problem of Medical Knowledge där
fallstudien ingår, diskuteras samhälle och kunskap i relation till sjukdomsbegreppet.
Enligt denna position ses medicin som socialt konstituerad och omöjlig att separera
från sociala relationer och erfarenheter. Gabbay hävdar nämligen att moraliska värde-
ringar, politiska intressen och sociala attityder är djupt involverade i läkares kunskap
genom att skapa och strukturera den. Personliga, biografiska omständigheter och in-
tressen spelar således en avgörande roll i kunskapsprocessen. Samtidigt uppstår di-
lemmat att samhället, inom vilket kunskapen ytterst konstrueras, är mer än bara sum-
man av sina individer, och kunskap är mer än bara individuellt formulerade idéer. Me-
dicinsk kunskap om bl.a. sjukdomar betraktas som en specifik kultur och som sådan är
den i en komplex mening kontextuell. Kontexten utgörs av samhället som i sin tur tol-
kas ur ett kritiskt maktperspektiv. Gabbay och hans kollegor som delar den här posi-
tionen menar att konflikter mellan olika sociala krafter i samhällsorganisationen driver
fram vissa verksamheter på bekostnad av andra och det är i dessa verksamheter som en
viss kunskap och expertis skapas och vidmakthålls. Användningen av kunskap ses som
central i tillblivelseprocessen. Den sociala verksamheten är också en del av samhälls-
organisationen som i sin tur rymmer olika kulturella element bestående av attityder,
värderingar och fördomar. En sjukdomskategori ses följaktligen som resultatet av en
väv av sociala verksamheter som präglat konstruktionen av den. Personerna inom en
verksamhet, t. ex. läkare, påverkas också av den rådande ideologin i samhället men
sätter sin egen prägel på den såsom varande just läkare. Därför kan inte den förhärs-
kande ideologin i ett samhälle ses som avgörande för hur en kunskap, i detta fallet den
medicinska kunskapen, växer fram även om viss påverkan sker. Eftersom läkarens
personliga intressen ges så stor betydelse för hur kunskapen konstrueras inom prakti-
ken tillskrivs följaktligen individen, dvs. den auktoriserade experten, större betydelse
för kunskapskonstruktionen än samhällsideologier, och i viss mån även den grupp som
personen verkar inom.

Enligt Gabbay har läkarna förr vanligtvis ansett sig besitta en objektiv och tidlös
kunskap, precis som dagens läkares kunskap och därför måste den ses som giltig en-
dast i vår tid och kontext för att i framtiden bli modifierad och ifrågasatt. Till den här
positionen hör ett förnekande av positivistisk kunskapssyn och därmed ett ifrågasät-
tande av medicinsk kunskaps traditionellt privilegierade status i samhället som natur-
given och absolut objektiv. Ingen kunskap är fri från värderingar, inte ens observatio-
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ner. Däremot ifrågasätts inte lidanden. Sjukdom existerar verkligen, men betraktade
endast som lidanden utan någon nödvändig universell ahistorisk form.45

Inom den här riktningen är det egentligen inte vetenskapen som är måltavla för
ifrågasättandet utan samhället som vetenskapen formas ur. Det som är intressant att
studera i Gabbays empiriska studie i nästa kapitel är hur han förankrar och visar hur
individuell, subjektiv erfarenhet hos läkare får statusen av expertkunskap och inlem-
mas i den medicinska verksamheten samt vilka konsekvenserna blir av ett dylikt reso-
nemang för den historiska förståelsen av sjukdomar.

Sjukdomskonstruktion som institutionalisering
Karin Johannisson har studerat sjukdomsbilder och medicinsk kunskap i historien i
flera av sina verk. Här presenteras hennes ståndpunkter i Medicinens Öga samt essä-
samlingen Kroppens tunna skal.46 I likhet med Gabbay menar hon att bilden av sjuk-
dom är relativ eftersom definitioner av sjukdom är föränderliga och sjukdom inte
självklart kan reduceras till objektiva fenomen, trots kännedom om mikrober och can-
cerceller. Hon menar att det egentligen inte finns några sjukdomar, bara upplevelser av
och uppfattningar om sjukdomar. Även hon anlägger en kritisk bild av medicinhisto-
rien och därmed också det samhälle som skapar den medicinska kunskapen. Johannis-
son menar att samhällets behov, värderingar, maktanspråk och krav historiskt sett har
fått styra bilden av sjukdom lika ofta som de individuella lidandena. Således har en
konflikt uppstått mellan samhällets behov och individens självständighet, där samhäl-
let oftast har haft övertaget över individen.47 Sociala villkor har spelat in i konflikten
men den materiella strukturen är inte avgörande i hennes samhällssyn. I likhet med
Gabbay ser hon inte några enkla strukturella samband. Även för henne är kulturen med
dess normer och värderingar intimt sammanflätade med samhället. Inom kulturen åter-
finns de djupt liggande myterna, attityderna och förhållningssätten som genomsyrar
samhället och som ingen helt står utanför och dessa anser hon ha stor betydelse. Det
helt rationella samhället är en utopi eftersom människan inte helt igenom är förnufts-
styrd.

Enligt Johannisson har institutionaliseringen, genom den normbildning den inne-
bär mellan samhälle och individ, varit den process i samhället som varit avgörande för
vad som skall betecknas sjukt respektive friskt. När en sjukdom institutionaliseras in-
nebär det att den inlemmas i den sanktionerade, godkända världen av mänskligt li-
dande. Hit hör, menar Johannisson, endast sjukdom som betraktas som allmängiltig
och diagnostiserbar men det innebär för den skull inte att det rör sig om objektiva
sjukdomsbegrepp. Expertkunskapen avgör vilka lidanden som skall legitimeras som
sjukdom. Hennes förståelse av institutionaliseringsprocessen bygger på den sociolo-
giska definitionen av begreppet institution som bl.a. innebär ”fasta beteenden som be-
stäms av ett givet normsystem”. Normsystemet är kontextbundet eftersom sjukdoms-
begreppet är en mänsklig skapelse beroende av tid och rum. Detta gäller för de flesta
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the Reconstruction of a Disease Concept” i The Problem Of Medical Knowledge: Examining the
Social Construction of Medicine, eds. P. Wright & A Treacher (Edinburgh, 1982), s. 23, 26, 29f.

46 K. Johannisson (1990), samt Kroppens tunna skal: sex essäer om kropp, historia och kultur
(Stockholm, 1998).

47 K. Johannisson (1990), s. 7f., 100.
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sjukdomar, som t. ex. tuberkulos, syfilis och cancer. Tydligast visas emellertid institu-
tionaliseringen vad gäller det hon kallar kultursjukdomar. Dessa kännetecknas av att
de definieras som sjukdom i en viss tid och kultur för att försvinna med ändrade värde-
ringar och normer.48

Johannisson analyserar dock inte bara expertkunskapens tillblivelse som Gabbay,
utan relaterar den även till lekmannakunskap och subjektiva uppleveler, i enlighet med
hennes hermeneutistiska och antropologiska syn.49. Detta synsätt får till följd att sjuk-
domsbegreppens relativistiska karaktär inte bara anses bero på expertvetenskapens
påverkan av en kontextuellt bunden norm utan även har med konflikten mellan det
individuellt upplevda och den härskande konstruerade kunskapen att göra. Patienten
har nödgats att förlägga sitt lidande till kulturellt sanktionerade och av medicinen
namngivna platser. Således förmodas individen och hennes upplevelser anpassa sig till
den förhärskande normen och kunskapen vilket i sin tur bidrar till institutionalise-
ringen (konstruktionen) av sjukdomen.50 Här blir konflikten mellan individ och sam-
hälle tydlig då hon menar att sjukdomsupplevelser utan namn och status inte blivit
sedda och erkända som sjukdom.51

Det som är intressant att studera hos Johannisson, ur empirisk synpunkt, är hur in-
stitutionaliseringen kan konstruera kunskap som dels kan tjäna individens och sam-
hällets behov, dels kan ske på bekostnad av den subjektiva individuella erfarenheten
och kunskapen.

Johannisson och Gabbay har båda en antipositivistisk och relativistisk syn på kun-
skap. Deras syn på var i det sociala samspelet sjukdomskonstruktionen sker är olika
men behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra. Dessa synsätt reducerar sjukdoms-
begreppen, inte den biologiska bakgrunden, till att vara en helt igenom social förete-
else men eftersom sjukdomsbegrepp handlar om kategorisering av lidanden och för-
klaringar av dem får det till följd att sjukdomar som de beskrivs och förstås, ontolo-
giskt sett ifrågasätts. Hos Johannisson kanske det till viss del handlar om en viss vag-
het i resonemanget.

Sjukdomskonstruktion som reaktion på ett kulturellt tryck
Edward Shorter har i boken From Paralysis to Fatigue en syn på sjukdom som har
vissa likheter med Johannisson i det att båda betonar patientens roll i sjukdomskon-
struktionen och den kulturella påverkan som denne står under. Kulturen, som varken
Gabbay, Johannisson eller Shorter för övrigt definierar närmare, avgör även enligt
Shorter vad som i en viss tid anses vara legitima åkommor. Patienten strävar efter att
förlägga sina lidanden dit. Shorter intar emellertid en annorlunda inställning till vad
som styr detta. Studien, som presenteras närmare i nästa kapitel, behandlar vad han
kallar psykosomatiska sjukdomar genom historien. Dessa ser han som det undermed-
vetnas sätt att hantera stress och olycka. Det omedvetna är precis som det medvetna,
influerat av den omgivande kulturen och denna har modeller för vad den betraktar som
legitima eller illegitima symptom. Kulturen legitimiserar vanligen symptom som har
en biologiskt underliggande sjukdom som orsak. De illegitima å andra sidan ses som
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50 Ibid., s. 10–14.
51 K. Johannisson (1990), s. 8.
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orsakade av dumhet eller simulering. Kulturen, menar Shorter, påverkar individen att
inte utveckla vissa oönskade symptom. De som ändå gör det betraktas av samhället
som problematiska individer. Detta skapar ett kulturellt tryck på individens undermed-
vetna del av psyket. När kulturen ändrar uppfattning om vad som är lämpliga sjukdo-
mar förändras även de psykosomatiska mönstren. Kulturen spelar in både vad gäller
legitimeringen av sjukdomar och responsen på dem. De parter som ytterst avgör hur
psykosomatiska symptom förändras över tiden är läkaren och patienten i en ömsesidig
relation. När föreställningen om vad som konstituerar en legitim kroppslig sjukdom
förändras hos någondera av parterna, följer den andra efter och reagerar i enlighet med
den, oavsett om det rör sig om att läkaren tillskansar sig ökade kunskaper kring en
sjukdom eller att kulturen värderar ett symptom på ett nytt sätt. Han menar att sam-
hället inte uppfinner symptomen, utan att de existerar i en ”symptompool”. Alltefter-
som kulturen, beroende av kontexten, ändrar uppfattning om vad som är legitima sjuk-
domar, dyker de psykosomatiska symptomen upp ur den här poolen av möjliga symp-
tom. Symptomen kan också bero på organiska sjukdomar, vilket han menar är poängen
med dem. Det omedvetna strävar efter att välja symptom som i kulturen tas för bevis
på riktiga, fysiska sjukdomar, vilket renderar patienten ett lämpligt gensvar.

Shorter erkänner sjukdom som en delvis biologisk, faktisk enhet som går att fast-
ställa objektivt, eftersom det är en förutsättning för att kunna konstatera att någon
istället lider av psykiskt framkallade kroppsliga symptom. Han menar att psykosoma-
tiska sjukdomar alltid har funnits då de är kroppens reaktion på stress och psykolo-
giska problem. Innan andra halvan av 1700-talet förändrades emellertid inte de psyko-
somatiska symptomens natur särskilt dramatiskt beroende på medicinens relativt oför-
ändrade tusenåriga folkloristiska karaktär.52

Vad som följaktligen skiljer Shorter från de tidigare diskuterade författarna är att
han utgår ifrån ett erkännande av sjukdom som något objektivt konstaterbart. Kon-
struktionen består istället i att kulturen påverkar individen att framkalla psykosomatisk
sjukdom genom de normer som både individ och patient står under inflytande av i för-
ståelsen av sjukdomen. Eftersom den medicinska kunskapen i en viss tid, tillhanda-
håller vad som kallas legitim sjukdom och läkaren står i dess tjänst, får det till följd att
den kultur som påverkar patienten att efterhärma riktiga symptom också bör påverka
läkaren eftersom han står i ömsesidig relation till sin patient i psykodramat och dess-
utom har att avgöra om det är ”riktiga” symptom eller ej. Shorter använder inte expli-
cit begreppet konstruera men innebörden är jämförbar. Resonemanget leder till att
Shorters sjukdomssyn inte är helt relativistisk och att kulturen inte ses som helt be-
stämmande för sjukdom, endast psyket påverkas egentligen, även om det i sin tur kan
påverka kroppsliga funktioner. Hans kunskapssyn kan emellertid inte heller betraktas
som positivistisk då den tar hänsyn till det undermedvetnas processer.

Empiriskt sett, väcks frågan vilka indicier som stödjer antagandet om en korrela-
tion mellan psykets undermedvetet orsakade kroppsliga symptom och olika kulturella
normers förändring över tid. Dessutom uppkommer frågan om läkarnas roll i detta och
eventuellt egna undermedvetna processers styrkraft.
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Sjukdomskonstruktion genom sociala förhandlingar
Charles E. Rosenberg har också studerat processen av olika förklarings- och klassifi-
kationsmodeller kring specifika sjukdomar över tid. Hans syn kring detta, som också
delas av Aronowitz, presenteras här utifrån vad som uttryckts i böckerna Framing Di-
sease, Explaining Epidemics samt No Other Gods. Han delar med andra socialkon-
struktivister åsikten att medicinen speglar värderingar, attityder och relationer av den
större kulturen som både läkare och patienter är en del av. Medicin, i likhet med övrig
vetenskap, är också i sig ett socialt system. Skillnader i specialitet, institutionstillhö-
righet och akademisk skolning kan medverka till en läkares formulering av och åsikter
om en sjukdomsdefinition, både beträffande begreppslig och praktisk verksamhet.
Varje aspekt av medicin är av nödvändighet social, oavsett om den utspelar sig i bibli-
oteket, laboratoriet eller vid sängkanten. Namngivningen är central i detta. Sjukdoms-
begrepp begränsar eller legitimerar individuella beteenden och offentliga ståndpunkter.
I viss mån existerar inte en sjukdom förrän människorna har kommit överens om det,
genom namngivning och respons. Sjukdom tjänar som en strukturerande faktor i soci-
ala situationer och som en aktör i ett komplext nätverk av sociala förhandlingar, inom
vilket värderingar medverkar. Han ser dock inte att samhället har använt kunskapen
som en förtryckande social ordning. Hur en sjukdom uppfattas är både kontextbero-
ende och kontextbestämmande därför att sjukdom också kan skapa en viss social reak-
tion. Förhandlingarna som omger definitionen av, och reaktionen på, en sjukdom är
komplexa. Kognitiva och disciplinära element, institutionella och officiella reaktioner,
individer och familjer är alla involverade. På alla nivåer medverkar den centrala lä-
kare–patientrelationen. Han menar också att sjukdomsklassifikationer tjänar till att
rationalisera, överbrygga och legitimera relationen mellan individer och institutioner i
ett byråkratiskt samhälle. Diagnoser är enkla att översätta till något maskinläsligt
schema på ett sätt som individer inte är. Sjukdom kan också användas i ett samhälle
som social indikator på vad som är normalt eller inte och vad som behöver åtgärdas.
Debatten handlar vanligtvis om i vilken grad staten ska intervenera i privatlivet och
vilket ansvar medicinen och individen har.

Rosenberg menar dock att gränserna för sjukdomens sociala roll sätts av dess bio-
logiska karaktär. Den skapar de olika val som samhället har i att inringa och avgränsa
en sjukdom både begreppsligt och i fråga om institutionella åtgärder. Han understryker
härmed att sjukdom är såväl en biologisk som en social företeelse. I dessa ingår en
verbal konstruktion som speglar medicinens intellektuella och institutionella historia,
ett tillfälle för officiella åtgärder och kulturella värdeyttringar, en individuell identi-
tetsroll samt ett strukturerande element i läkare–patientrelationerna.53 Sjukdomar måste
alltså ses som både en verklig biologisk mekanism och som en social konstruktion
menar han. Det går inte att negligera vissa biologiska aspekter av en sjukdom lika lite
som det går att bortse från dess sociala innebörder. Social konstruktion bör betraktas
som bestående av ett flertal innebörder: Sjukdomens uppfattade innebörd, dess sam-
hälleliga respons samt de sociala och materiella omständigheter som kan ha påverkat
sjukdomsförekomsten i någon riktning. Han ifrågasätter inte vetenskapens kunskaps-
mässiga grundvalar men ser däremot behovet av att undersöka hur inramningen och
kontextualiseringen av vetenskaplig kunskap gestaltar sig samt även att undersöka den
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samhälleliga användningen av vetenskaplig auktoritet och medicinska synsätt. Den här
utgångspunkten polariserar inte verkligheten i antingen biologi eller samhälle, yttre
eller inre faktorer. Därför menar han att det är nödvändigt att studera medicinsk kun-
skap genom att vara både social konstruktivist och postrelativist.54 Synen innebär
också att han väljer att använda begreppet inrama för att beskriva hur sjukdomar har
förklarats och klassificerats över tid. I den processen ser han, som tidigare nämnts,
många element inblandade men han menar att i relationen mellan patient och läkare
har diagnosticering och prognos varit särskilt centrala. Läkarna har förstås historiskt
sett bara haft de intellektuella vertygen som varit tillgängliga. Han menar också att
läkarna i alla tider försökt ge förklaringar till patienters symptom, även om det rört sig
om gissningar, i syfte att svara mot en förväntad tjänst. Alla de sociala dimensionerna
utesluter dock inte att sjukdom i ett primärt avseende är en biologisk företeelse som i
relativt liten grad påverkas av omgivningen. Rosenberg argumenterar för detta bland
annat genom exemplet av djursjukdomar och vissa sjukdomar som existerat innan de
blivit upptäckta inom medicinen. Att skilja mellan biologisk och socialt konstruerad
sjukdom är i viss mån bara försvarbart i analytiskt syfte. I verkligheten försöker män-
niskan förstå ett komplext system där en formell förståelse av en sjukdomsföreteelse
samverkar med dess uttryck i människor liv.55

En avgörande fråga för Rosenbergs syn är att empiriskt visa att sjukdomar som så-
dana faktiskt har en biologisk sida samt visa var den sociala konstruktionen tar vid.

Diskussion
Ingen av författarna har definierat samhälle och kultur mer ingående, eller för något
resonemang om vad som innefattas i respektive begrepp. Däremot pekar de på olika
sociala och kulturella faktorer som de menar är inbegripna i sjukdomskonstruktionen.
Det innebär att vad som hamnar utanför påverkansprocessen bara svårligen kan avgö-
ras då ingen explicit avgränsning görs. Relationen mellan samhälle och kultur är heller
inte klart definierad utan gemensamt för de olika synsätten är istället att kultur och
samhälle betraktas som intimt och komplext förbundna. Det är däremot inte klart utta-
lat i vilken grad kulturen uppfattas som ett livsmönster eller kollektivt medvetande,
eller avgränsas snävare till att betraktas som koder och regler för ett socialt beteende.56

Eftersom normer och värderingar är väsentliga inslag i samtliga studerade författares
syn på kulturens inverkan på sjukdomskonstruktion verkar författarna emellertid dela
den snävare antropologiska kulturdefinitionen. Det innebär också att kontexten är vä-
sentlig för ett samhälles kunskapsproduktion. Renodlas de fyra forskarnas resone-
mang, framstår skillnaden mellan författarnas syn snarare ligga i hur kulturens påver-
kan på sjukdomskonstruktionen konkret uttrycks i samhället. Gabbay och Johannisson
är mest samhällskritiska och betonar konflikt, hos Johannisson mellan samhälle och
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individ, och hos Gabbay mellan olika sociala verksamheter, men det bör nämnas att
ingen av de fyra har direkt motsägande syn på samhälle och kultur. Gemensamt är
också att individen har stor betydelse i det sociala samspel som konstruerar kunskap, i
förhållande till strukturer. Det uttycks t. ex. i det utrymme som den sociala praktiken
får för idéer och kunskap. Det bör indirekt ha med sociala hierarkier och arbetsdelning
att göra. Mest betonat är det hos Gabbay. Johannisson, Shorter och Rosenberg fram-
håller att sjukdomskonstruktion är ett verktyg för avgänsning och legitimering av vissa
önskvärda beteenden i ett samhälle, vilket också signalerar ett slags maktperspektiv.

Ovanstående fyra delvis olika ståndpunkter kring samhälle, kunskap och sjukdom
kan sammanfattningsvis formeras kring en skiljelinje: Gabbay och Johannisson har
relativistiska och mer eller mindre socialt reduktionistiska perspektiv medan Shorter
och Rosenberg hamnar i en modifierad form av konstruktivism där sjukdom som själv-
ständig enhet inte nödvändigtvis problematiseras utan frågan gäller istället vad sam-
hället gör av den. Relationen mellan samhällssyn och kunskapssyn framstår som att ju
större roll individen och subjektet ges i samhället och därmed i kunskapsprocessen
desto mer relativ kunskapssyn, något som illustreras tydligt hos Gabbay. Det återstår
att i nästa kapitel undersöka vilka konsekvenser dessa synvinklar har för de empiriska
fallstudierna kring olika sjukdomar.

Sjukdomsperspektivens förankring i empirin, förklaringsvärde och
historiskt förändringsperspektiv
Uppgiften som nu förestår är att undersöka hur de ovannämnda sjukdomsperspektiven
förankras och beläggs i empirin, dels vad gäller användandet av källor och metod men
också hur de genom detta förklarar hur processen av sjukdomskonstruktionen gått till
och förändrats över tid. Detta kan sedan ställas i relation till forskarnas bild av sam-
hälle och kunskap. Varje fallstudie diskuteras för sig för att därefter jämföras.

Gabbays studie av astma
Hur förankrar och visar Gabbay hur individuell, subjektiv erfarenhet hos läkaren får
status av expertkunskap och inlemmas i den medicinska praktiken? Vilka konsekven-
ser får hans syn för den historiska förståelsen av sjukdomar? Det var frågor som väck-
tes i förra kapitlet.

I Gabbays fallstudie Asthma attacked? använder han astma som exempel för att
demonstrera den sociala konstruktionen av medicinsk kunskap men han påvisar också
svårigheterna i att göra det. Han undersöker olika taktiker i sökandet efter en heltäck-
ande strategi. Hans huvudsakliga infallsvinkel är en detaljerad biografisk studie av en
engelsk 1600-talsläkare, Sir John Floyer, som ska tjäna som exempel.57 Utifrån Floyers
medicinska skrifter, framför allt hans klassiska avhandling om astma, med särskild
fokus på det mest avvikande och paradoxala söker Gabbay finna de sociala omstän-
digheterna som han antar har format detta. Det för in honom på andra källor, nämligen
teologiska och politiska skrifter av Floyer. Häri ser Gabbay en länk mellan Floyers
medicinska, till synes paradoxala åsikter, och hans övriga världsuppfattning. Gabbay
söker sedan vidare efter spår i Floyers sociala liv som kan ge upplysningar som förkla-
rar vad som drev honom att skriva det han gjorde vid en viss tidpunkt. Gabbay anser
                                                          
57 J. Gabbay (1982), s. 23.
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sig kunna argumentera för att olika sociala impulser, t. ex. religiösa och politiska, for-
made Floyers medicinska kunskap. Han är dock medveten om att bara genom att visa
hur kunskapen frambringats, förklaras inte hur denna kunskap inlemmades i den all-
männa och auktoritetsbundna kunskapen. Gabbay medger att detta steg är avgörande
men inte desto mindre komplicerat.58

Han jämför också, genom olika samtida medicinska skrifter och debattartiklar,
olika astmabegrepp över tid och mellan läkare och påvisar hur astmabegreppen bär
spår av tidsandan och moraliska värderingar. Det stödjer honom i antagandet att det
krävs en nödvändig skepticism i studiet av sjukdomar i historien. Den innebär ett över-
givande av moderna föreställningar om vad astma innebär, för dessa måste i likhet
med de historiska läkarnas föreställningar också vara påverkade av en viss tid och
kultur, vilket medför att det blir omöjligt att bedöma vilken länk det finns mellan sins
emellan mycket varierande föreställningar om astma i historien. Dagens kliniska och
ontologiska astmabegrepp ifrågasätts också på grundval av de historiska källornas
kulturella och sociala subjektivitet. Gabbay gör även ett försök att se om olika slags
subgrupper av läkare delade någon viss skola inom den medicinska kunskapen. Det
visar att begreppen är mycket komplexa även inom en viss grupp.59 Gabbay är själv
medveten om att hans studie inte har lyckats bevisa eller förklara hur processerna för
konstruktionen av medicinsk kunskap går till. Han menar emellertid att det ligger helt i
linje med hans syn på kunskap. De objektivitetskriterier som han inte hittar i den histo-
riska medicinska kunskapen, överger han således helt medvetet själv. Kunskapssynen
får följaktligen konsekvenser även för hans egen historiesyn och metod. Vad som idag
kallas astma kan enligt Gabbay inte studeras historiskt.60

Gabbays astmastudie har alltså inget egentligt förklaringsvärde utan påvisar och
beskriver endast den sociala konstruktionen av kunskap i historien. För det har han
emellertid god empirisk förankring i källorna men slutsatserna, om t. ex. tidsbundenhet
och moralisk prägel i de medicinska uppfattningarna om astma, bygger på Gabbays
subjektiva tolkningar. Gabbay påtalar själv problemet med detta i sin studie och över-
lämnar till respektive historiker att ta ställning till kunskaps- och historiesyn. Eftersom
det är ett ämne som rör den här uppsatsen i stort förs avslutningsvis en diskussion om
detta. Det finns också ett annat problem behäftad med en biografisk infallsvinkel,
nämligen att det unika och individuella i studien gör det svårt att generalisera resulta-
ten. Däremot är hans metodiska modell så systematiskt genomförd att den bör vara
kompatibel även för andra forskare som i ett större sammanhang vill pröva giltigheten
i hans resonemang.

Johannissons studie av kultursjukdomar
Som påtalades tidigare är Johannissons fallstudie intressant framför allt utifrån frågan
om hur hon visar institutionaliseringens delaktighet i kunskapskonstruktionen och
samhällets och individens behov av detta. Frågan om vilken roll den individuella erfa-
renheten har i detta är också intressant. Johannisson studerar i Medicinens öga framför
allt det hon kallar för sekelskiftets (1900) svenska kultursjukdomar ur ett socialkon-
struktivistiskt perspektiv. Det är sjukdomar som hon menar har försvunnit idag, eller
                                                          
58 Ibid., s. 35–43.
59 Ibid., s. 24–35.
60 J. Gabbay (1982), s. 42f.
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dykt upp i ny skepnad, och som hon med anakronistiska termer betecknar som psyko-
somatiska.61

De sjukdomar som räknas dit och som hon tar upp är melankoli, nostalgi (melan-
kolisk hemlängtan), neurasteni (nervtrötthet), onani, bleksot (anemi) och hysteri. Hen-
nes tillvägagångssätt är att använda samtida källor, framför allt medicinsk litteratur,
annonser och tidskriftsartiklar för att påvisa förekomsten av dessa sjukdomar och för-
klaringen av de samma. Hon använder också relativt ofta andrahandskällor i form av
medicinhistoriska översiktsverk för att illustrera hur sjukdomarna uppfattades men hon
gör inga egna studier av sjukdomarnas förekomst i statistik eller sjukjournaler. De
olika sjukdomarna beskrivs relativt kortfattat utifrån dessa källor och kopplas till det
kontextuella idéhistoriska sammanhanget. Förklaringen till sjukdomarnas förekomst
står således att finna i sin egen samtid. De rådande värderingar och normer som Jo-
hannisson påvisar i sekelskiftessamhället utifrån källorna, tolkas in som korrelerande
med förekomsten och förklaringarna av sjukdomarna och tas för bevis på institutiona-
liseringsprocessen, dvs. normbildningen som påverkar både samhälle och individ. Hon
menar att institutionaliseringen återverkar på sjukdomen själv. Patienterna kan utifrån
behov välja symptombild. Behoven bottnar enligt Johannisson också i den rådande
tidens omvälvningar och uttrycks i form av föreställningar, reaktioner, känslor som
genom sjukdomen ges ett namn och en legitimitet.62 Johannisson säger ”att drabbas av
sjukdom som inte låter sig inrymmas i den tillgängliga uppsättningen sjukdomar, är
som att bryta mot överenskomna normer, att ställa sig utanför”.63 I hennes studie om
kultursjukdomarna förekommer emellertid ingen undersökning som tar fram en sådan
utanförställd individs sjukdomserfarenhet eller kontrollerar förekomsten i källorna av
avvikande symptombilder.

Sammantaget kan konstateras att Johannissons grepp är idéhistoriskt vilket här in-
nebär att hon påvisar förekomsten av sjukdomskonstruktioner genom en indirekt me-
tod där blotta förekomsten av kultursjukdomarna i samtida källor och deras abrupta
försvinnande, samt deras psykosomatiska natur, indikerar att de är sociala konstruktio-
ner. Hon påvisar inte den kulturella påverkan på läkarvetenskapen på samma direkta
vis som Gabbay gör i sin studie. Kopplingar till biologiska fenomen gör hon inte heller
i någon större utsträckning utan studien hålls i stort på ett teoretiskt idémässigt plan.
Däremot finns en övertygande empirisk förankring i tolkningen av tidsanda och rå-
dande värderingar som korrelerande med de medicinska diagnoserna. Studien är de-
skriptiv till sin karaktär och förklaringar till hur kunskapen konstrueras saknas även
hos Johannisson. Institutionaliseringen är en teoretisk process som ter sig svårfångad
på det empiriska planet. Johannissons studie verkar förena sig med Gabbays i synen att
sjukdomarnas tidsbundenhet gör dem problematiska att studera över tid. Hennes metod
innebär, till skillnad från Gabbays, ett angripande av problemet utifrån ett kollektivt
diskursivt perspektiv vilket inte riktigt överensstämmer med vad som framkommit be-
träffande hennes samhällssyn i stort. Kultursjukdomarna studeras inte med hänsyn till
individuella avvikelser eller erfarenheter.

                                                          
61 K. Johannisson (1990), s. 101.
62 Ibid., hela kapitlet ”När sjukdom behövs: Kultursjukdomar kring sekelskiftet 1900”, s. 99–125.
63 Ibid., s. 99.
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Shorters studie av psykosomatiska sjukdomar
Frågan som i den tidigare genomgången visat sig angelägen att undersöka i Shorters
fallsudier är vilka indicier som stödjer antagandet om en korrelation mellan psykets
undermedvetet orsakade kroppsliga symptom, olika kulturella normers förändring över
tid och läkarnas roll i detta. Shorters studie tar upp sjukdomsfall som påminner om de
Johannisson diskuterar men han gör det utifrån andra utgångspunkter.

Hans studie är omfattande och går kronologiskt igenom de psykosomatiska sjuk-
domar som han identifierar från 1700-talet fram till 1900-talets slut i västvärlden.
Grundantagandet är att patienten vill producera symptom som läkaren känner igen och
tar som tecken på organisk sjukdom. Eftersom läkarens kunskaper förändras över tid,
förändras även de psykosomatiska symptomen som patienterna producerar. Det kallar
han för det medicinska skapandet av symptom.64 För att förklara hur detta konkret går
till har han delat upp studierna utifrån ett antal brytpunkter i den medicinska kunska-
pen där han menar att olika medicinska paradigmer föder olika psykosomatiska
symptom. Han menar t. ex. att den hysteriska förlamningen på 1700-talet och början på
1800-talet blir till kronisk trötthet, smärta och allergisk känslighet under 1900-talet.
Läkaren är också en agent för kulturen i stort varför även kulturella mönster påverkar
patientkontakten.65 Källorna han använder är främst olika samtida medicinska skrifter
och artiklar i medicinska tidskrifter. Han går ner på individnivå och studerar det en-
skilda fallet av patienter och diskuterar enskilda läkares roll för kunskapsproduktionen.
Många citat illustrerar samtidens kliniska observationer och förklaringar till de olika
symptomen. I likhet med Gabbay tar han också hänsyn till biografiska detaljer i analy-
sen som t. ex. i fallet med den parisiske läkaren Jean-Martin Charcot, vilken är känd
för beskrivningen av en särskild form av hysteri.66

Ett annat exempel på Shorters fallstudier är vad han kallar för det första skapandet
av somatisering, diagnosen ryggradsirritation med början i London på 1820-talet. Han
kallar den för en pseudosjukdom som nästan utelsutande drabbade unga kvinnor och
som förekom i sjukjournaler fram till 1870-talet. Den är det första exemplet på ett kul-
turellt skapande av patientens symptom, menar han. Han använder läkares berättelser
om patientiakttagelser för att tolka hur patienterna uppvisade symptom som svarade
mot diagnosen. Han ser där t. ex. hur läkarna genom kliniska undersökningar bildligen
inplanterar i huvudet på patienten ett fokus på en viss kroppsdel, t. ex. ryggraden. Ef-
tersom en av terapierna bestod i att ligga raklång på rygg i månader i sträck, menar
Shorter att den passade väl in i samhällets tidsanda där unga kvinnor förväntades vara
passiva.67 Här åskådliggör han hur det medicinska paradigmet är en del av den kultur
som läkaren är agent för.

Han är noga med att påpeka att för patienterna är de psykologiskt orsakade symp-
tomen riktiga kroppsliga symptom och detsamma gäller för läkarna.68 Det är således
Shorters modernt präglade uppfattning av sjukdom som kategoriserar symptomen som

                                                          
64 E. Shorter (1992), s. 1.
65 Ibid., s. 2, 96.
66 Ibid., s. 166.
67 E. Shorter (1992), kap. 2. ”Spinal Irritation” s. 25–39.
68 Ibid. s. ix.
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psykosomatiska och läkarnas kunskap kallar han följaktligen för pseudovetenskap.69

Den kulturella kontexten spelar också in som orsak till patienternas psykologiska pro-
blem t. ex. i form av att alltför stark eller för svag familjesammanhållning kan ge psy-
kologiska problem.70 I likhet med Johannisson ser han hur de olika diagnoserna har en
motsvarighet i patienternas symptom vilket är väl förankrat i källorna. Han förklarar
det med att framför allt patienterna står under ett kulturellt tryck och reagerar i enlighet
med tidens kunskap. Här är det förstås svårt att bevisa något eftersom roten till det
kulturella inflytandet på psykosomatiska symptom enligt honom handlar om psykets
undermedvetna processer. Läkarnas delaktighet i skapandet av tidsbundna symptom
belägger han genom de olika fallstudierna men det rimmar inte särskilt väl med det
anakronistiska tänkesättet Shorter har kring den medicinska kunskapen vilket också
skiljer honom från Gabbay och Johannison. Shorter lyckas emellertid påvisa korrela-
tionen mellan samtidens kulturella värderingar och ett antal psykosomatiska diagnoser
med tillhörande patientsymptom. Hur de kulturella värderingarna är delaktiga i kun-
skapskonstruktionen visas dock inte. Detta lämnar även han till teorin att förklara.
Hans modell är dock mycket systematiskt utförd och både generaliserbar och överför-
bar till annan forskning. Det som är lite problematiskt med modellen är att de medi-
cinska paradigmen styr vilka sjukdomar som tas upp för diskussion. Avvikelser från
det medicinska paradigmet i sjukdomspanoramat framkommer därmed inte.

Rosenbergs och Aronowitz studie av kroniska trötthetssyndrom
Det som skiljer den här riktningen från framför allt Gabbay och Johannisson är den
modifierade synen på sjukdomars sociala konstruktion där den biologiska sidan er-
känns i enlighet med en icke-relativistisk kunskapssyn. Hur bekräftas då den biolo-
giska sidan av sjukdom och var tar den sociala konstruktionen vid? Här fokuseras på
en av fallstudierna i Rosenbergs bok, Aronowitz studie som behandlar kroniska trött-
hetssyndom.71

I studien ”From Myalgic Encephalitis to Yuppie Flu”72 jämför Aronowitz två sjuk-
domar, som varit föremål för mycket debatt inom läkarkåren såväl som i medierna i
USA, den första under 1930-talet och den andra under framför allt 1980-talet. Båda
kännetecknas av en rad diffusa influensaliknande och muskelrelaterade symptom och
har ibland tagits för samma sjukdom. Han går först igenom de biologiska aspekterna

                                                          
69 Ibid., se t. ex. resonemanget om skiftet från ryggradsirritationsdiagnoser till reflexneuroser.

Shorter menar att läkarna bytte från en ovetenskap till en annan, s. 38f. Det läkarna trodde vara en
bättre vetenskap och noggrannare observation var bara en pseudoneurofysiologiskt baserad kultu-
rell föreställning om kvinnan som tillhörande det passiva könet.

70 Ibid., s. 322f.
71 I C.E. Rosenbergs essäsamling (1992), bör det påpekas att fallstudierna är av varierande karaktär.

Kapitlet ”’Definite and Material’: Coronary Thrombosis and Cardiologists in the 1920s”, av
Christopher Lawrence, handlar om skapandet av sjukdomsdiagnosen ”hjärtattack”. Där drivs den
socialkonstruktivistiska analysen långt. Lawrence hävdar att sjukdomen sedd som en självständig
enhet (entity) existerar bara som del av en klassificering genomförd av en grupp kardiologer med
specifika intressen för handen. s. 54. Synen står inte helt att känna igen från Rosenbergs egna ut-
sagor om sjukdom.

72 R. A. Aronowitz (1992). Diagnoserna kan ungefärligt översättas som encefalit, dvs. en slags
hjärninflammation respektive yuppiesjukan (kroniskt trötthetssyndrom). Båda diagnoserna har
ibland med en funktionell diagnos också kallats kroniska virusinfektioner, s. 155.
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av respektive sjukdom och finner att sjukdomarna har likheter i sin brist på biologiska,
etiologiska (orsaksförklarande) kopplingar trots att båda i första skedet troddes ha det,
samt rikhet på sociala betingelser. Det för honom in på de icke-biologiska, sociala
faktorerna av sjukdomen.73 Han använder källmaterial i huvudsak i form av tidnings-
artiklar och medicinska artiklar från samtiden. Jämförelsen mellan de två sjukdomarna
tjänar syftet att visa processen av den sociala konstruktionen, som han menar spelar en
viktig roll oavsett om där finns, eller upptäcks, en biologisk, etiologisk determinant.74

Aronowitz menar att kontroverserna kring de båda sjukdomarna är utmärkta exempel
på de konflikter som är inblandade i processen att komma överens om att en viss sjuk-
dom existerar som socialt fenomen, något som Rosenberg talar om.75 Han belägger t.
ex. en kontextuell inverkan då förekomsten av andra epidemier haft en viss del i pro-
cessen genom ökad medvetenhet och vakenhet för ohälsa. I encephalitisfallet var det
polioepidemin och i fallet med kroniskt trötthetssyndrom (yuppiesjuka) var det AIDS-
epidemins utbrytande.76 Detta visar, menar Aronowitz och Rosenberg, att läkare såväl
som patienter påverkas av en viss situation att tänka i vissa banor kring sjukdomar och
söka svaren därefter. Aronowitz visar att det inte funnits skäl till en biologisk förank-
ring av dessa sjukdomar. Däremot åskådliggörs genom detta hur en biologisk förank-
ring legitimerar en sjukdom varför patienterna strävar efter att få sjukdomen somatise-
rad eller vänder sig ifrån läkarna och i det syftet startar intresseföreningar.77

Aronowitz undersöker därefter rollen som intresseföreningar, media, terapeutiska
och diagnostiska tillvägagångssätt och ekonomiska intressen spelat i processen av den
sociala konstruktionen. Hans vida perspektiv utgår inte bara från den medicinska ve-
tenskapen utan tar upp problemet utifrån de drabbades synvinkel vilket leder till att
sjukdom som fenomen, vad gäller definition och legitimitet, problematiseras ytterli-
gare. Detta belyser polariseringen mellan den biologiska respektive den psykologiska,
subjektiva sidan av sjukdom.78

Aronowitz studie är liksom de föregående fallstudierna väl förankrad i empiriskt
material och är således inte bara ett teoretiskt företag. Han har dessutom inkluderat
biologiska aspekter i sin analys, även om de studerade sjukdomarna till sin karaktär
idag inte bedöms vara biologiskt eller etiologiskt relaterade. En springande punkt
mellan Aronowitz studie och de övriga som skulle kunna ha med kunskapssyn att göra
är att kopplingen mellan sociala faktorer och medicinen inte får något större utrymme.
Han analyserar inte i vilken mån den medicinska vetenskapen styrts av kulturen när
diagnoserna plötsligt dök upp på 1930- respektive 1980-talen. Han diskuterar i första
hand de biologiska aspekterna som då var aktuella. Efter att dessa inte kunnat bevisas
verkar enligt Aronowitz de sociala processerna ta vid och det är i det sammanhanget
hans sociala analys framträder. Analysen av processerna av den sociala konstruktionen
får ett högt förklaringsvärde, eftersom de sociala faktorerna operationaliseras och bryts
ner i t. ex. medierna, ekonomiska intressen osv. och behandlas därmed inte som en
enda faktor.

                                                          
73 Ibid., s. 155f.–161ff.
74 Ibid., s. 175.
75 Ibid., s. 172.
76 Ibid., s. 158, 166.
77 Ibid., s. 155f.
78 Ibid., s. 164ff.
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Jämförelsen mellan sjukdomar är, i likhet med Johannissons och Shorters fall,
fruktbar då de sociala faktorerna som kan tänkas inverka lättare kan generaliseras då.
En skillnad mellan Aronowitz och framför allt Gabbays och Johannissons fallstudier är
fokuseringen på polariseringen mellan det biologiska och det psykologiska/subjektiva
såsom det behandlats av olika kontrahenter, t. ex. läkare, patienter och media. Det pro-
blematiserar den sociala konstruktionen av sjukdom mer än vad som framställts tidi-
gare. Frågan gäller vad som räknas som sjukdom i ett samhälle. Det historiska föränd-
ringsperspektivet framkommer emellertid inte särskilt väl i den här studien, förmodli-
gen beroende på studiens karaktär vilken betonar kontinuitet i jämförelsen mellan de
två sjukdomarna beträffande problem med medicinska och lekmannamässiga sjuk-
domsdefinitioner och dess legitimitet.

Diskussion
De olika fallstudierna har behandlat skiftande sjukdomstyper, t. ex. astma, som dia-
gnosticeras än idag, kultursjukdomar som inte förekommer som diagnoser nuförtiden
samt kroniskt trötthetssyndrom vilket fortfarande är en omdebatterad diagnos. Utifrån
dessa enskilda fyra studier kan inget generellt sägas om vilka sjukdomstyper som är
det vanligaste föremålet för socialkonstruktivistiska analyser även om det ligger nära
till hands att tro att det är kultursjukdomar och psykosomatiska sjukdomar pga. deras
icke-biologiska karaktär. Författarna, undantaget Shorter, som behandlas i den här
uppsatsen avser att deras sjukdomsperspektiv inte begränsas till att endast gälla vissa
sjukdomar, som framgått i tidigare avsnitt.

Har deras syn på samhälle och kunskap fått konsekvenser på fallstudierna? Det har
inte framkommit några dramatiska metodiska skillnader. Mest metodiskt till väga har
Gabbay gått och i hans studie är det också möjligt att se hur hans syn på samhället
speglas i astmaanalysen där individen får stort utrymme. Även hans kunskapssyn ger
återverkningar på analysen som präglas av relativism och frånvaro av objektiva bevis.
Detsamma gäller Johannissons studie som dock inte är lika djupgående utan deskrip-
tivt påvisar en korrelation mellan kultur och sjukdomar. I den saknas dock individen i
sammanhanget vilket inte stämmer helt överens med intrycken av hennes samhällsyn.
Shorters studie är omfattande men också av det narrativa slaget. Hans studie har
emellertid ett historiskt förändringsperspektiv men det präglas av en anakronistisk syn
som kanske hör ihop med hans kunskapssyn. Att så inte alltid behöver vara fallet
åskådliggörs i Aronowitz studie som kombinerar social konstruktivism med en icke-
relativistisk syn på kunskap och sjukdom79 där inte, som i Shorters fall, äldre tiders
medicin automatiskt behandlas som falsk och/eller socialt konstruerad. Aronowitz syn
på sjukdom kan jämföras med Gabbays vad gäller jämförelser över tid då deras studier
rör sjukdomar som fortfarande existerar som diagnoser. Gabbay menar att det är
omöjligt att jämföra moderna uppfattningar av astma med historiska. För Aronowitz
behöver det däremot inte vara omöjligt, även om namnförändringar och kategorise-
ringar kan vara förvirrande.

                                                          
79 I R. A. Aronowitz (1998), s. 14, framgår att hans syn samstämmer med Rosenbergs då han menar

att sjukdomsbegrepp betingas av, men inte kan reduceras till, sociala faktorer.
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Avslutande diskussion
Syftet med den här studien har varit att utreda några olika socialkonstruktivistiska
sjukdomsperspektivs fruktbarhet för medicinshistorisk forskning. Frågan gäller alltså,
för att återknyta till debatten i Social History of Medicine, vad som händer om det so-
cialkonstruktivistiska perspektivet i en eller annan form appliceras på studiet av sjuk-
domar i historisk tid. Fyra delvis olika perspektiv har här identifierats och valts ut för
ett djupare studium men som påtalats inledningsvis är socialkonstruktivism en lös alli-
ans av perspektiv med olika rötter. Den här studien är således inte heltäckande.
Den första frågan som utretts avser samhälls- och kunskapssynen hos de olika
perspektiven. Alla fyra är eniga om att kulturen har stort inflytande på de sociala
processer som är delaktiga i sjukdomskonstruktionerna. Ingendera har dock någon
avgränsande definition av kultur eller samhälle, vilket gör det svårt att avgöra vilka
faktorer och processer som är inbegripna eller, kanske ännu svårare, vilka som lämnas
utanför. Förmodligen ansluter de sig till en snävare antropologisk syn på samhälle och
kultur där kulturen ses som innehållande koder och regler för det mänskliga samröret.
Samtliga tillskriver normer och värderingar en viktig funktion i konstruktionen av
sjukdomar och där spelar den tidsbundna kontexten en stor roll. Det som skiljer mest
verkar vara betonandet av var och hur kulturen påverkar sjukdomskonstruktionen i
samhället. Gemensamt för perspektiven är också den relativt viktiga roll som individen
spelar i samhällsorganisationen i förhållande till strukturer, t. ex. den vikt som läggs
vid den praktiska verksamheten i kunskapskonstruktionen, men Gabbay och
Johannisson betonar även konflikten mellan individen och samhället, även om det sker
utifrån lite olika synsätt.

I fråga om kunskapssyn framstår skillnaderna tydligare. Både Gabbay och Johan-
nisson har en relativistisk syn på kunskap som gör det omöjligt och poänglöst att jäm-
föra sjukdomar över tid då den tids- och rumsbundna kontexten är måttstocken. Båda
hävdar att sjukdomar inte existerar annat än som kulturellt bundna konstruktioner. Det
tolkas här som att sjukdomar som fenomen, inte bara som begrepp, ifrågasätts och re-
lativiseras. Lidanden och kroppsliga destruktiva förändringar ifrågasätts emellertid
inte. Rosenbergs och Aronowitz samt Shorters perspektiv har visat sig vara en modifi-
erad form av socialkonstruktivism som inte nödvändigtvis problematiserar kunskapens
objektiva grunder utan menar att vissa biologiska fenomen är objektivt konstaterbara
och bildar förutsättning för den sociala konstruktionen. En sjukdom kan således inte
reduceras till att endast vara ett socialt fenomen. Därmed inte sagt att resonemanget är
oförenligt med ett ifrågasättande av vissa sjukdomsdefinitioner och deras sociala
aspekter. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att sjukdomen inte existerar som
fenomen eller är omöjlig att identifiera och avgränsa objektivt. Shorters syn skiljer sig
så tillvida att han menar att endast psykosomatiska sjukdomar, dvs. icke-biologiska till
sin orsak, är kulturellt konstruerade genom det kulturella tryck individen står under,
vilket undermedvetet frambringar symptom som är legitima enligt kulturens och tidens
kunskap. Det medför att biologiskt orsakade sjukdomar betraktas som grundade i ob-
jektiv kunskap medan de psykosomatiska ses som relativa i förhållande till kontexten.

Den andra frågan gällde vilken empirisk förankring dessa synsätt har, något som
diskuterades i relation till fråga tre som gällde fallstudiernas förklaringsvärde och hi-
storiska förändringsperspektiv. Samtliga fallstudier har en god förankring i empirin
vad gäller att påvisa en korrelation mellan samhällets och kulturens rådande värde-
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ringar och vissa symptombilder och diagnoser. Då är det svårare att exakt förklara var
och hur den sociala konstruktionen går till. Utan att dra alltför långtgående slutsatser
utifrån endast fyra fallstudier, kan ändå en viss försiktig koppling mellan kunskapssyn
och metodisk ambition göras. Gabbay är tydligast beträffande detta och trots, eller
kanske pga., en mycket systematisk och medveten analys, menar han att de traditio-
nella objektivitetskriterierna måste överges därför att det ligger i premissens natur att
inte kunna föras i bevis. Gabbay uppvisar här en mycket följdriktig reflektion kring sitt
eget perspektiv. Johannissons och Shorters studier är mera deskriptiva till sin karaktär.
I Shorters fall är det förstås ännu svårare att bevisa den psykologiska inblandningen i
processen. Problematisk är t. ex. hans tolkning att då ett visst psykosomatiskt symptom
som exempelvis hysteri försvinner i läkarrapporterna beror det på att patienterna över-
ger den formen av psykosomatiska symptom och går i stället över till att producera
andra symptom som passar bättre till tidens medicinska paradigm. Analysen riskerar
här att alltför ensidigt inrikta sig på ena parten i sammanhanget och lämna den etable-
rade medicinen utanför.

Den fallstudie som hanterar problemet med den sociala konstruktionen på det mest
fruktbara sättet är den av Aronowitz. Skillnaden tycks ligga i att han bryter ner den
sociala faktorn i ett antal olika element vilka då blir mer användbara som analysverk-
tyg. Kunskapssynen kan ha del i detta men fler komparativa studier behövs för att
kunna skönja någon trend. En risk med att använda ett socialkonstruktivistisk perspek-
tiv i analyser av det slag som här har studerats är annars att det kan gå rundgång i hela
resonemanget, dvs. att det blir en slags tautologi80 då de flesta som ansluter sig till den
här riktningen förmodligen anser att all medicin av nödvändighet är social. Frågan som
är angelägen att få besvarad är vilka sociala element som inverkar och på vilket sätt
samt under vilka omständigheter, vilket också Jordanova påtalar och tror är möjligt.

Den biologiska sidan av sjukdom finns också med i Aronowitz resonemang, även
om fallstudien berör två förmodade psykosomatiska sjukdomar. Huruvida författarna
betraktar sjukdom som helt eller delvis socialt betingad borde få konsekvenser för de-
ras syn på studiet av sjukdomar över tid. I den här begränsade studien verkar ett visst
samband finnas mellan Gabbays och Johannissons socialt reducerande sjukdomssyn,
och ett historiskt perspektiv på sjukdom där jämförelser över tid varken anses vara
möjliga eller önskvärda. Shorter utgår i sin studie från en modern förståelse av sjuk-
dom vilket medför ett anakronistiskt synsätt eftersom äldre tiders medicinska kunska-
per anses vara falska vilket också speglar de psykosomatiska sjukdomstolkningarna.
Aronowitz historiska perspektiv på sjukdom gör det däremot inte omöjligt att jämföra
en och samma sjukdom över tid, även om det i den undersökta fallstudien inte explicit
diskuterades. Den största skillnaden tycks här ligga på det teoretiskt filosofiska planet.
Det som också framkommit i anslutning till ovanstående och som också Jordanova
varnar för, är att en biografisk infallsvinkel kan ge en alltför unik och detaljerad mo-
dell, som t. ex. är fallet hos Gabbays studie vilken är svår att generalisera, men att en
alltför allmänt hållen studie inte heller är fruktbar eftersom den inte ger analystiska
redskap nog för en orsaksbaserad förklaringsmodell.

Slutsatsen är att samtliga studier bedöms ha ett värde för medicinhistorisk forsk-
ning kring sjukdomar, särskilt avseende påvisandet av den sociala och kulturella kon-
struktionen av kunskap. Styrkan häri handlar om betonandet av idéer och kunskaps-
                                                          
80 Detta resonemang för också C. E. Rosenberg (1992), s. xiv.
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produktion som en mänsklig och följaktligen social företeelse. Som visats ovan är det
emellertid önskvärt att analysen går längre än att bara beskriva detta genom att också
försöka förklara hur och var den sociala konstruktionen äger rum, dvs. ett problemati-
serande av kontexten. Denna ambition kan i sig ses som ett ställningstagande för en
viss kunskaps- och historiesyn vilket också har kunnat anas i de studerade perspekti-
ven. Förtjänsterna med det perspektiv Rosenberg och Aronowitz förespråkar är att
kunskap inte ses som helt relativistisk vilket i det här fallet medger att sjukdomars bi-
ologiska sida också erkänns. Det handlar således om en syntes mellan två polarise-
rande utgångspunkter, kallade bl.a. positivism versus relativism eller realism versus
konstruktivism. Vissa teoretiker har hävdat att dessa två poler står i beroendeförhål-
lande till varandra. Den ena polen kan kallas den vetenskapliga attityden och den andra
den retoriska attityden. Kort och förenklat lyder motiveringen att den retoriska attity-
den underminerar sig själv om det inte finns någon koppling till det som språket eller
konstruktionen avser att spegla. Motsatsen gäller för den vetenskapliga attityden. Ve-
tenskapen representerar endast verkligheten, den utgör den inte och har således en re-
torisk dimension. Därför behöver den vetenskapliga attityden den retoriska för att inte
underminera sig själv.81 Resonemanget erbjuder emellertid ingen fullständig lösning på
de klassiska filosofiska grundantagandena. I brist på det finns en poäng i Aronowitz
argumentation beträffande vetenskapssyn av mer pragmatisk art vari han hävdar att
även den mest inbitne kritiker av medicinsk vetenskap och sjukdomsklassifikation nog
skyndar sig till läkaren vid första tecken på en ny skrämmande kroppslig förändring.82

                                                          
81 Brian Fay, ”The Linguistic Turn and Beyond in Contemporary Theory of History” i History and

Theory: Contemporary Readings eds. Brian Fay, Philip Pomper, Richard T. Vann (Malden, Mas-
sachusetts, 1998), s. 2–11.

82 R. A. Aronowitz (1998), s. 14.
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Mansforskning

En begrepps- och teoridiskussion

Av Johan Dietrichson

Inledning
Skogs-, verkstads-, hamn-, byggnads-, gruvarbetare, slaktare, militärer, snickare, golv-
läggare, fackombud… Vad tänker Ni på? Kvinnor…, inte troligt. Med detta exempli-
fieras att mannen brukar framställas (här då yrken som exempel) som något allmän-
giltigt. Skall det framgå att det är en kvinna behövs det oftast tilläggas att det är frågan
om ett kvinnligt kön.

Mannens genusidentitet har traditionellt sett betraktats som osynligt. I exempelvis
engelska och franska språket är människa och man liktydigt. Mannen var/är alltså
måttstocken för människan traditionellt sett. Om inte denna osynlighet synliggörs
kommer samhället att förbli ojämlikt. Mäns makt över det kvinnliga könet och mäns
makt över andra män kommer att bestå.1 För att synliggöra det manliga genuset krävs
det alltså någon slags vetenskaplig forskning. Dessa idéer har influerats från den kvin-
novetenskapliga genusforskningen som startade på 1970-talet. Den kvinnovetenskap-
liga forskningen hade och har en jämlikhetssträvan i sitt syfte. Relativt snart så upp-
stod ett behov av att även undersöka det manliga könet. I den anglosaxiska världen
utvecklades en vetenskaplig gren av mansforskningen på 1970–90-talet.

För att synliggöra maskuliniteter krävs det forskning på detta genus. Det räcker
inte bara att hävda att mannen är överordnad och om jag skulle använda socialantro-
pologen Ulf Mellströms uttryck, ”patriarkaliskt monster”.2 Under 1990-talet har den
nordiska forskningen tagit fart i vetenskaper såsom socialantropologi, sociologi, etno-
logi och historia. Dock är det en liten andel om man ser till hela den humanistiska
forskningen.

Per Folkesson vid Jämställdhetscentrum vid Karlstads universitet har under år
2000 gjort en kartläggning om mansforskning. Där har han som exempel att Forsk-
ningsrådsnämnden, med särskilda jämställdhetspolitiska åligganden, beviljat fem pro-
jekt baserat på mansforskning av totalt 228 (2,2 %). Detta alltså inom genusområdet
mellan åren 1991–2000.3 Folkesson har i sin kartläggning delvis intervjuat (till stora
delar är det en kvantitativ studie där han har räknat forskningsarbeten och avhand-
lingar inom olika vetenskaper) och tolkat flera nordiska mansforskare. Han konstaterar
                                                          
1 Se t.ex. den amerikanska sociologen Michael Kimmels uppsats ”Manlighetens ’osynlighet’ i

amerikansk samhällsvetenskap”, s 28–44, Manligt och Omanligt i ett Historiskt Perspektiv (FRN),
red. Anne Marie Berggren. Uppsala 1999:4, s 32–33. Och Kimmels bok Manhood in America: A
Cultural History. New York 1996. Den franska filosofen Elisabeth Badinters bok X, Y Om man-
nens identitet. (1992), sv. övers, Stockholm 1994, s 18–19. Socialantropologen Ulf Mellströms bok
Män och deras maskiner. Nora 1999, s 20–21. Och den finske historikern Ann-Catrin Östmans av-
handling Mjölk och jord: Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssam-
hälle ca 1870–1940. Åbo 2000, s 25 och deras resonemang kring detta.

2 Mellström, 1999, s 21.
3 Per Folkesson, Nordisk mansforskning: En kartläggning. Karlstad 2000:10, s 214.
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att informanterna efterfrågade forskning inom könet som studier av olika manlighets-
former. Relationerna mellan män är viktiga i olika manliga miljöer eller samman-
hang.4

I en rapport från den nordiska workshopen i Karlstad 1999, Hegemoni och mans-
forskning, konstaterades att det fanns mer behov av nordisk empiri inom mansforsk-
ningsområdet. Även att det fanns ett stort behov av ytterligare teoretiska och metodo-
logiska diskussioner påtalades.5 Enligt Folkessons intervjuundersökning är kön, genus,
maskulinitet, kropp och sexualitet exempel på centrala metateoretiska begrepp. Dessa
begrepp skulle alltså ha nära anknytning till mansforskningens kunskapsobjekt och
definitionen av mansforskningen.6

Sociologen Thomas Johansson anser vidare att om mansforskningen skall inbe-
gripa något mer än bara forskning om män och deras liv måste teoridiskussionerna
utvecklas och utvidgas. Även de empiriska studierna bör öka så att dessa kan visa nya
sätt att förhålla sig till det maskulina.7 Maskulinitetsforskningen eller mansforskningen
är alltså en typisk tvärvetenskaplig gren som behöver flera vetenskaper för att lyckas.
Historieämnet är här en synnerligen viktig kugge för forskningen.

Detta menar även Johansson:

Genom att kasta ljus över de dolda aspekterna av gårdagens såväl som dagens manligheter kan
vi också söka nya vägar för arbetet för ett mer jämlikt och bättre samhälle.8

Gårdagen skulle alltså vara ett historiskt perspektiv enligt min tolkning. Genom denna
inledning har jag försökt sätta in uppsatsen i ett sammanhang och att den då skulle
vara befogad. De flesta svenska forskare som har diskuterat dessa teorier och metoder
har också tenderat att vara sociologer, etnologer, socialantropologer, psykologer och
idéhistoriker. Visst finns det historiker som har forskat om maskuliniteter, dock har det
utrymmet mest handlat om empiri. Därför vill jag placera in denna historieuppsats i
maskulinitetsteoriforskningen.

Syftet med uppsatsen är alltså att bidraga med en diskussion till den relativt begyn-
nande mansforskningen. Framförallt genom en diskussion/analys av definitio-
ner/begrepp och teorier. För att precisera syftet ställs följande frågeställningar: Hur
definieras begreppet genus av några ”ledande” mans/maskulinitetsforskare? Hur defi-
nieras och finns det idag en enhetlig definition av maskuliniteter, manligheter och
manliga identiteter? Vad finns det för maskulinitetsteorier som är aktuella för dagens
forskning och hur kan dessa teorier användas? Vad finns det för metodologiska möj-
ligheter för militären som forskningsobjekt i detta ämne?

Eftersom maskulinitetsforskningen är ett så pass internationellt ämne och att den
svenska forskningen har influerats mycket från framförallt den anglosaxiska världen
kommer uppsatsen ta upp teorier i ett internationellt forum. Dock kommer tonvikten
vad gäller exempel på historieforskning att vara av svensk härstamning. Uppsatsen
                                                          
4 Folkesson, 2000, s 214.
5 Per Folkesson, Marie Nordberg, Goldina Smirthwaite, Hegemoni mansforskning. Karlstad 2000, s

113.
6 Folkesson, 2000, s 213.
7 Thomas Johansson, ”Från mansroll till maskuliniteter: En inledning”, s 7–15, i Rädd att falla:

Studier i manlighet, red. Claes Ekstam, m.fl. Hedemora 1998, s 15.
8 Johansson, 1998, s 15.
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måste givetvis avgränsas, det är omöjligt att redogöra för och redovisa alla mansfors-
kares arbeten i världen. Jag har gjort ett urval på forskningsarbeten som har ett stort
inflytande i debatten och på så sätt är av vikt för denna uppsats. Att de, enligt Folkes-
son, metateoretiska begreppen kön, genus, maskulinitet, kropp och sexualitet även har
en central betydelse för uppsatsens urval av litteratur och forskningsarbeten är viktigt
att poängtera. Andra kunskapsobjekt som kan vara intressanta för mansforskning är,
menar jag, faderskapet, maskuliniseringsprocesser och maktbegreppet. Dock måste jag
avgränsa i denna D-uppsats och undersöker således inte faderskapet som begrepp.
Även maskuliniseringsprocesser avstår jag ifrån att problematisera delvis p.g.a. tidi-
gare angivet skäl samt att detta redan har analyserats i en tidigare D-uppsats.9 Däremot
inkluderas maktbegreppet och detta implicit i hela uppsatsens kontext men framförallt
när begreppet hegemonisk maskulinitet diskuteras. Detta gör också att den australien-
siska sociologen Robert W Connell förekommer flitigt (mer än de andra), detta är dock
befogat, den svenska forskningen har påverkats mycket av hans teorier.  Eftersom det
här är en i huvudsak teoretisk uppsats tar jag inte upp så mycket empiri och resultat.
Jag försöker att fokusera på begreppen och teorierna. Vid några tillfällen måste jag
dock hänvisa till lite empiri för att underlätta förståelsen.

Uppsatsen är strukturerad i dels en större och dels i en mindre del, den första och
huvudsakliga delen består alltså av en teoretisk diskussion. Den teoretiska delen i upp-
satsen kommer framförallt att fokusera på Folkessons centrala metateoretiska begrepp
som jag nämner i ovanstående text. Först diskuteras kön och genus i mansforskningen,
därefter begreppen maskuliniteter, manligheter och manliga identiteter. Detta följs upp
av en diskussion kring maktbegreppet hegemonisk maskulinitet. Därefter analyseras
kropp och sexualitet. Där inkluderas ett antal exempel på sociologisk och historisk
forskning och deras förhållning till teorierna. Den andra delen utgörs av ett kort meto-
dologiskt exempel. Där vill jag kort visa ett exempel på historisk forskning och visa en
ansats till ett projekt som i förlängningen skulle kunna undersökas i vidare forskning.
Förutsättningar för den ansatsen kommer senare i uppsatsen. Slutligen sammanfattas
uppsatsen i en slutdiskussion, dock är det så att jag kontinuerligt diskuterar och drar
slutsatser i själva huvudtexten och därför tar jag ej upp allt i sammanfattningen. Där-
emot försöker jag sammanfatta uppsatsen i stora drag.

Genus i mansforskningen
I detta kapitel har jag inte för avsikt att redovisa och redogöra för den numera
”klassiska” debatten om hur genus skall användas i kvinnoforskningen.10 Jag har här
                                                          
9 Sofia Seifarth, Maskuliniseringsprocesser och manlig identitet: En analys av svensk akademisk

maskuliniseringsforskning. D-uppsats i historia, Linköpings universitet 1999. Kortfattat betyder
detta begrepp att män övertar kvinnliga yrken, och på så sätt maskuliniserar det och samtidigt
eventuellt utesluter kvinnor från detta yrke. Exempelvis där olika arbetsplatser mekaniserades
blev maskuliniseringen påtalig.

10 Se t.ex. debatten i Kvinnovetenskaplig tidskrift avseende Yvonne Hirdmans artiklar
”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, 1988:3, s 49–63 och
”Skevläsning – till debatten om genussystem”, 1993:2, s 57–61, Christina Carlsson Wetterbergs
artikel ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan?”, 1992:3, s 34–48, Gro Hage-
manns artikel ”Postmodernismen en användbar men opålitlig bundsförvant”, 1994:3, s 19–34.
Samt även Lena Sommestads artikel i Häften för kritiska studier, ”Kvinnor, industrialisering och
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för avsikt att redogöra för några mansforskares11 syn på genus och dess användning.
Däremot kommer några namnkunniga forskare såsom exempelvis historikern Yvonne
Hirdman att tas upp i diskussionen. Det beror på att just den mansforskaren har använt
just den tolkningen av genusforskning. Den begynnande mansforskningen i Sverige
har också använt profeministiska teorier i sin diskussion av genus/maskulinitet.12 Men,
som även betonats i inledningen, är det av vikt att det skapas en diskussion och ut-
veckling kring dessa teorier och dess användning i maskulinitetsforskningen.

Socialantropologen Mellström använder sig av den amerikanska psykoanalytikern
Robert Stollers definition av kön och genus. 1963 lanserade Stoller begreppet genus-
identitet. Kön kom att betyda det biologiska könet och genus de sociala och kulturella
skillnaderna mellan män och kvinnor.13 Dessa teorier har sedan använts och utvecklats
i kvinnoforskningens framväxt under 1970-talet. Mellström menar vidare att i genus-
forskningen utgjordes kön av kroppen och genus var medvetandet. Det var tradition att
kön skulle studeras av biologiska aspekter och att genus studerades utifrån sociala och
kulturella normer.14 Att kroppen bara skulle kunna forskas i ett biologiskt perspektiv är
något jag inte håller med om. Kroppen tillhör även den ett socialt och kulturellt möns-
ter, medvetet eller omedvetet. Detta kommer även att framgå senare i uppsatsen. Jag
vill här bara betona denna ståndpunkt. Innan jag fortsätter att visa på olika mansforska-
res användning av genus vill jag därför kort klarlägga några grundläggande traditioner.

En del forskare använder sig av begreppen essentialism och konstruktivism för att
diskutera genusforskningens bakgrund. Det första i ordningen skulle alltså vara arvet
och det följande för miljö. De som är essentialister tror på biologiska och sociobiolo-
giska förklaringar på beteenden för männen och kvinnorna. De kopplar djurens bete-
enden till människors, är ett djur på detta sätt så borde människan i samma situation
uppträda likadant. En konstruktivist skulle däremot koppla genuset mer till miljön, det
kulturella och sociala. Ofta hämtar de exempel från antropologin. I andra kulturer är
det exempelvis annorlunda än här. På vissa ställen är det kvinnor som styr över män-
nen. På andra platser är det naturligt med homosexuella handlingar. Historien är också
föränderlig, det är skillnad att vara man eller kvinna i dag och exempelvis under sten-
åldern eller på 1700-talet.15

                                                                                                                                                                                    
välfärd. Argument för en komparativ genusforskning”, 1995:1, s 16–29. Denna debatt har exem-
pelvis diskuterats av historikerna Eva Blomberg, Män i mörker: Arbetsgivare, reformister och
syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910–1940. Stockholm 1995, s 31–32.
Christer Ericsson, Vi är alla delar av samma familj: Patron, makten och folket vid Nyby bruk
1880–1940. Stockholm 1997, s 81–83. Lars Kvarnström, Män i staten: Stationskarlar och brevbä-
rare i statens tjänst 1897–1937. Stockholm 1998, s 47–48. Detta är avhandlingar som jag presente-
rar längre fram i uppsatsen.  Sofia Seifarth diskuterar även denna debatt, 1999, s 5–7.

11 Det är inte säkert att de själva betecknar sig som mansforskare. Jag har däremot använt det ordet
p.g.a. att det är deras forskning jag använder och att det förenklar min framställning. Enligt Per
Folkesson, 2000, s 213 är det heller inte många som vill beteckna sig som mansforskare även om
de har forskat om maskuliniteter. Alla avhandlingar och texter i denna uppsats är heller inte bara
forskning om maskuliniteter. Dock finns det en medvetenhet om männens relationer och bete-
ende. Det beror på det empiriska materialet, männen var aktörer i kontexten. Framförallt rör det
sig om de historiska avhandlingarna i denna uppsats.

12 T.ex. Mellström, 1999, s 20–21.
13 Mellström, 1999, s 19.
14 Mellström, 1999, s 19.
15 Mellström, 1999, s 11–18, Badinter, 1994, s 32–40.
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Enligt R.W Connell har det för maskulinitetsvetenskapen under 1900-talet funnits
tre huvudprojekt. Det första var psykoanalysen med Sigmund Freud i spetsen. Freud
hade dock inte som syfte att definiera maskuliniteten. Däremot intresserade vissa mäns
problem Freud. Psykoanalysen hade medicinska syften som att läka människan. Ge-
nom olika observationer förstod Freud att vuxen sexualitet och kön inte var av naturen
given. De konstruerades under en lång och konfliktfylld process. Bl.a. kom han fram
till att maskuliniteten var en bräcklig process. Mycket p.g.a. att människor i naturen
var bisexuella (enligt Freud) och hade spår av båda könen.16 Detta sätt att forska om
mannen är psykoanalytiskt inspirerat och har sålunda en biologisk ansats som jag tar
avstånd ifrån mycket p.g.a. av dess många generaliseringar avseende mänskligt bete-
ende. Den sociala och kulturella miljön är för mig som historiker och humanist mer
intressant och relevant. Teorin att maskuliniteterna var bräckliga skulle dock senare få
betydelse i mansforskningen. Jag menar alltså att detta kan studeras utifrån sociala och
kulturella miljöer. Exempelvis att mannen måste förhindras att ”falla”, alltså att visa
bräcklighet, otillräcklighet, svaghet, feghet.

Det andra perspektivet var könsrollen (socialpsykologi). Kort innebar den att
kvinnor och män skulle följa en allmän uppsättning av förväntningar som är knutna till
deras kön. Det skulle alltid finnas två könsroller inom alla kulturella miljöer, en man-
lig och en kvinnlig. Könsrollerna skulle vara en produkt av inlärning eller socialisa-
tion.17 Ur detta resonemang blommade sedan feminismen upp under 1970-talet. Roll-
forskning blev ett politiskt redskap. Det hävdades att det gick att förändra könsrollerna
genom nya rollmodeller m.m. Enligt Connell var nackdelarna med detta resonemang
att maktfrågorna uteblev. Det blev en struktur av biologiska skillnader, inte av sociala
relationer. Könsrollsteorin blev en sammanblandning av könsskillnader och könsroller.
Det blev en överdriven skillnad mellan män och kvinnor och fördunklade ras-, klass-
och sexualitetsstrukturer.18 Sålunda är denna teoribildning (utvecklingspsykologiskt
perspektiv) också en produkt av biologiskt tänkande som inte tar hänsyn till andra
faktorer såsom sociala och kulturella skillnader. Här ses alltså att det behövs ett annat
begrepp och perspektiv än att bara studera kön. Således blir begreppet genus det na-
turliga steget i teoriutvecklingen.

Det tredje steget omfattar senare tids utveckling inom socialantropologi, historia
och sociologi. Kvinnoforskningen började ta fart, de skulle skriva den ”saknade” kvin-
nans historia. Så småningom började även den moderna mansforskningen med exem-
pelvis lokala studier där manligheten skulle beskrivas. Mycket av metoderna var häm-
tade från kvinnohistorisk forskning.19 Denna moderna mansforskning som använder
                                                          
16 Robert W Connell, Maskuliniteter. (1995), sv. övers. Göteborg 1999, s 20–23.
17 Se t.ex. John Nicholsons bok Kvinnor och män – Hur olika är vi?, (1984), sv. övers. Helsingborg

1986, s 28–43. Engelsk psykolog (mitt antagande) som har forskat om kvinnor och män och hur
olika eller lika de är. Han tar upp flera könsrollsförväntningar. Exempelvis hur mödrar respektive
fäder uppfostrar sina barn och varför det blir så. Ofta är det omedvetna könsroller där modern
håller om flickbebisar och vyssjar för dem på ett mer mjukt sätt. Även om pojkarna faktiskt gråter
mer och sover mindre än flickorna. Båda föräldrarna anstränger sig också mer för att hos sina
döttrar väcka ett intresse för andra människor. Pojkarna uppmuntras däremot till att vara mer ak-
tiva. Han tar även upp flera undersökningar där föräldrarna exempelvis ger vissa leksaker till poj-
karna och andra till flickorna och att blått är pojkarnas färg, m.m.

18 Connell, 1999, s 39–45.
19 Connell, 1999, s 46–47.
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genus både på en strukturell och framförallt på en aktörsnivå tas naturligt med i upp-
satsens innehåll fortsättningsvis. Den sociologiska och historiska teoriforskningen om
män är som sagt en av uppsatsens tyngdpunkter.

Hela detta resonemang kring genusforskningens framväxt är en komplicerad och
stor händelseprocess. Denna uppsats rymmer inte en större redogörelse, dock är den
viktig att ta upp för förståelsen av just genus och mansforskningen. Jag har i denna
genomgång haft ett internationellt perspektiv, i stort har den nordiska forskningen följt
detta scenario. Vad gäller den svenska kvinnovetenskapliga debatten, se min avgräns-
ning tidigare i uppsatsen. Som historiker ansluter jag mig till det s.k. tredje projektet,
en konstruktivistisk syn på mansforskning och genus/maskuliniteter.

Hur ser då några mansforskare på genus avseende relationen mellan struktur och
aktör? Eftersom en av de historiska debatterna handlar om relationen mellan struktur
och aktör borde det också ha relevans i mansforskningen. I historikern Christer Erics-
sonsavhandling Vi är alla delar av samma familj: Patron, Makten och Folket vid Nyby
bruk 1880–1940, vill Ericsson ge genusordningen ett stort utrymme i undersökningen.
Detta p.g.a. att det är viktigt för analysen av den lokala kontexten med bruksmiljöns
invånare och dess relationer. Han kopplar teorin från Yvonne Hirdman och ett par
andra genusforskare. Till viss del använder han sig av Hirdmans första princip att
kvinnor och män är åtskilda, kvinnor och män hade olika uppgifter vid bruket och det
markerades tydligt genom att bruksarbetarna var män och att kvinnorna skötte mark-
servicen i hemmet. På så sätt visades även den andra principen att det är mannen som
är normen och att kvinnorna är underordnande. Ericsson ansluter sig dock till histori-
kern Christina Florins resonemang. Florin och då Ericsson hävdar att man måste arbeta
både med strukturer och för ett aktörsperspektiv med dess olika relationer. De menar
att det går att betrakta systembegreppet som öppet och systemet som möjligt att för-
ändra genom enskilda aktörers handlande. Genus kan studeras på olika nivåer p.g.a. att
kön konstrueras socialt och kulturellt.20

Till detta sätt att se på genus gör också historikern Lars Kvarnström i sin avhand-
ling Män i staten: Stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897– 1937. Kvarn-
ström betonar att aktör och struktur kan förenas inom ramen för teorin och att genus
kan förstås som ”föränderliga tankefigurer”. Till skillnad från Ericsson har även den
amerikanska historikern Joan Scotts teorier påverkat Kvarnströms undersökning. Ex-
empelvis att genus finns med i alla ordningar och därför bör klass och genus vara dis-
kursivt relaterade system.21

Vad gäller genus och kön som begrepp har historikern Eva Blomberg i avhand-
lingen Män i mörker: arbetsgivare, reformister och syndikalister – politik och identitet
i svensk gruvindustri 1910–1940, använt det som att genus ligger på en övergripande
abstrakt nivå. Samt att begreppet kön mer ligger på en konkret nivå.22 Blomberg reder
inte direkt ut vad hon menar med detta resonemang, däremot är min tolkning att denna
begreppstolkning i ett vidare perspektiv strukturerar upp hennes användning av man-
lighet och maskulinitet.

                                                          
20 Ericsson, 1997, s 81–83.
21 Kvarnström, 1998, s 46–47.
22 Blomberg, 1995, s 31–32.



63

Även Blomberg har influerats av Florin och Scotts resonemang (min tolkning).
Blomberg betonar att den genusformerande processen måste analyseras i sitt historiska
sammanhang, med samspel mellan diskurs och social praktik. Istället för att använda
Hirdmans genussystembegrepp vill Blomberg använda begrepp såsom genusprocess
och genusstruktur.23

Efter att kapitlet kort nu har redovisat några svenska mansforskares syn på genus
skall jag kort visa hur sociologen Connell definierar genus. Skälet till det är att uppsat-
sens vidare teoriresonemang återkopplar till Connells grundtankar om genus. Framför-
allt genom hans maskulinitetsteorier, bl.a. hegemonisk maskulinitet samt kroppen och
sexualitetens betydelse för sociala och kulturella miljöer.

Sociologen Connell hävdar att genus existerar för att biologin inte bestämmer det
sociala. Genus organiserar en social praktik genom vardagslivets mänskliga relationer.
Genus är som en historisk process som inbegriper kroppen och det kroppar gör. Krop-
pen är inte begränsad som exempelvis sociobiologer hävdar. Alltså att mänskliga soci-
ala händelser reflekterar ett evolutionärt tvång. Connell menar att genuskonfiguratio-
ner finns överallt i den sociala praktiken både i individuella livsval, i kulturella sam-
manhang och i institutioner såsom exempelvis stater.24 Detta vill jag betona med föl-
jande citat:

För att förstå genus måste vi därför hela tiden se längre än till genus. Samma sak gäller för det
omvända. Vi kan inte förstå klass, ras eller globala orättvisor utan att hela tiden se till genus.
Genusrelationerna är en betydelsefull komponent i den sociala strukturen som helhet, och ge-
nuspolitiken spelar en viktig roll i vårt kollektiva livsöde.25

Connell är en mansforskare som många svenska forskare har refererat till. Dock har
jag inte upptäckt någon undersökning som har referat till Connells s.k. genusmodell.
Därför vill jag kort ta upp denna här.

Connell menar att modellen måste särskilja relationer byggda på makt, arbetsför-
hållanden och emotionella bindningar (hans egna ord är power, labour och cathexis).
Connells maktbegrepp går att jämföra med kvinnoforskningens teorier om underord-
ning och överordning, exempelvis patriarkatet som begrepp och Hirdmans genussy-
stem (se fotnot 10). Connell menar att dessa maktrelationer existerar även om det finns
lokala avvikelser i olika delar av världen. Vad gäller arbetsförhållanden anser Connell
att det går att titta på olika produktionstraditioner i arbetslivet för att upptäcka olika
genusordningar, exempelvis att kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män. Och att om
arbetsgivaren kan välja, så väljer arbetsgivaren oftast en man.26 Förmodligen är det
skillnader mellan den anglosaxiska världen och i Sverige. Men arbetsförhållandena har
varit densamma även i Sverige och är förmodligen fortfarande ojämlika.

När Connell har emotionella bindningar som en praktik är det för att han vill inbe-
gripa sexuell åtrå och kroppslig praktik i den sociala teorin. Den brukar annars uteslu-
tas ur genus (oftast i traditionell kvinnoforskning). De handlingar som formar och
väcker åtrå är likaledes en aspekt av genusordningen. Emotionella bindningar handlar
                                                          
23 Blomberg, 1995, s 32.
24 Connell, 1999, s 95–96.
25 Connell, 1999, s 99.
26 Robert W Connell, Gender and Power: Society, the person and Sexual Politics. Cambridge 1987,

s 91–111, se även Connell, 1999, s 97–98.
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om gemenskap eller tvång, ömsesidig njutning eller ensidig.27 Denna genusmodell,
menar jag, är väl värd att ta upp i ett historiskt perspektiv. Det är även intressant att
han publicerade denna modell redan 1987 i boken Gender & Power. Förmodligen har
denna genusordningsmodell också påverkat Connells maskulinitetsteorier, framförallt
maktbegreppet hegemonisk maskulinitet. Dessa teorier har i sin tur haft en relativt stor
genomslagskraft i exempelvis svensk mansforskning, framförallt för sociologer, histo-
riker och etnologer. Fördelen med denna teorimodell är att den är så konkret som det
kan vara. Det går att undersöka praktiken i dess fysiska kontext. Det går att upptäcka
genusrelationer i historien med ett maktperspektiv, exempelvis med den hegemoniska
maskulinititeten som jag återkommer till. Arbetsförhållanden och emotionella bind-
ningar är också något konkret som kan undersökas i sociala och kulturella miljöer i
olika historiska sammanhang. Även dessa två begrepp kan inbegripas i maktbegreppet
indirekt. Exempelvis vad det finns för maktpositioner i arbetslivet och att emotionella
bindningar (kan vara kroppsligt och/eller sexuellt) kan användas som ett makthjälpme-
del gentemot andra män och kvinnor. Och skall jag koppla från de svenska mansfors-
karna så är detta också en blandning av aktörer och strukturella nivåer, exempelvis
Kvarnström, Ericsson. Därför ansluter uppsatsen till detta resonemang om genus fort-
sättningsvis.

Begreppsdefinitioner
Detta kapitel diskuterar några definitioner gällande begreppen maskuliniteter, manliga
identiteter och manligheter.28 Av alla de texter jag har undersökt diskuterar jag här i
detta kapitel endast dem som har begreppen definierat. Följaktligen definieras inte all-
tid dessa begrepp i forskningen, ibland används de lite hur som helst. Och då kan jag
ställa frågan. Är det lönt att definiera begrepp som används i forskningen? Jag hävdar
det, det ger forskningen en större trovärdighet. Det är i alla fall klokt att ange hur be-
greppen används för undersökningen.

Beteendevetaren Daniel Ekman har lagt sin syn på detta i sin bok En mans bok:
om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet. Ekman är kritisk till begreppet manlig-
het. Det är ett statiskt begrepp, som inte för fram att det finns en process i mannens sätt
att vara och bli något. Det täcker ej heller upp att män kan vara olika. Ekman kopplar
detta begrepp mycket till det ”traditionella” att det är motsatser såsom manligt på ena
sidan och kvinnligt på andra. Han menar att det är viktigt att bryta upp dessa gamla
föreställningar.29 Som exempel kan jag tydliggöra detta med idéhistorikern Asta Eken-
valls bok, Manligt och Kvinnligt – idéhistoriska studier. Här går hon igenom manligt
och kvinnligt i olika kulturer i olika delar av världen och i olika tider. I dessa samman-
hang plockar hon ut exempel på olika ideal vad gäller manligt och kvinnligt och ställer
upp detta i exempelvis tabeller. Vänster – höger, kvinnlig – manlig, nere – ovanpå,
jord – himmel, mindervärdig – överlägsen, baktill – framtill m.m. Detta exempel
                                                          
27 Connell, 1987, s 111–117, se även Connell, 1999, s 98.
28 I uppsatsen kommer dessa begrepp förekomma relativt frekvent och det är kanske förvirrande att

ibland står de i pluralis och ibland i singularis. Det beror på att jag använder dessa begrepp såsom
de för tillfället beskrivna texterna av de forskare som jag refererar till använder dem.

29 Daniel Ekman, En mans bok: Om manlig identitet – teorier, ideal, verklighet. Stockholm 1995, s
133. Ekman är eller var bl.a. knuten till socialdepartementets jämställdhetsenhet.
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kommer från en kultur i Indonesien.30 Jag hävdar inte att hennes undersökning inte
skulle stämma, alltså dessa ideal i olika kulturer och tidsepoker. Men sådana texter
skulle kanske kunna förstärka dessa ”traditioner” och det är kanske det Ekman menar.

Ekman betonar även detta genom att ta exempel från en vanlig synonymordbok.
Där skulle det alltså stå att motsatsen är kvinnlig.31 Vad Ekman menar med det här re-
sonemanget kan förstås av följande citat:

I själva konstruktionen av begreppet manlighet finns således inbyggd en generalisering av
könsnormer, som sedan appliceras som statiska beskrivningar på mäns liv.32

Begreppen manlig identitet och maskulinitet likställer Ekman, han skiljer de inte åt i
alla fall. Ekman menar att dessa två begrepp syftar på en mans sätt att utvecklas, en
process. Begreppen kan på ett individuellt sätt hänga samman med en rad olika fakto-
rer såsom uppväxtförhållanden, psykosexuell utveckling, de rådande kraven, förvänt-
ningarna och idealen i samhället. Den manliga identiteten utvecklas också beroende på
mannens/individens personliga möjligheter och de ideal som innefattas i de grupper
som mannen för tillfället tillhör. Ekman menar vidare att dessa begrepp förstås som att
män utvecklar, utformar och tillägnar sig olika manliga identiteter, alltså skilda mas-
kuliniteter. Det finns dock likheter mellan maskuliniteter, män delar många upplevel-
ser och erfarenheter i olika sammanhang. Ekman ser även maskuliniteten som en so-
cial och kulturell konstruktion. En mans sätt att bete sig på är inte en direkt följd av
hans biologiska eller genetiska arv.33 Detta skulle jag kunna tolka som att manlighet
likställs med kön och manlig identitet och maskulinitet likställs med begreppet genus.
Förmodligen finns det variationer här med, men det går att principiellt tolka det på det
här sättet. Nu är det intressant att se om de nyss nämnda begreppsdefinitionerna är
allmängiltiga i mansforskningen.

Den franska filosofen Elisabeth Badinter har i sin bok X, Y: Om mannens identitet,
tagit upp en begreppsdefinition på ett ställe och då citerar hon den amerikanska socio-
logen Michael S. Kimmel och det citatet citerar även jag för en påföljande diskussion:

Begreppen maskulinitet och feminitet står i relation till varandra, definitionen av den ena beror
på definitionen av den andra. Fastän ”hanen” och ”honan” kan ha vissa allmängiltiga särdrag…
kan man inte förstå manlighetens eller kvinnlighetens sociala uppbyggnad utan att referera till
den andra.34

Detta kommenterar Badinter med att det manliga inte ses som något absolut. Det man-
liga ställs både i relation till och reagerar på sin motsats.35 Detta resonemang skulle

                                                          
30 Asta Ekenvall, Manligt och kvinnligt: Idéhistoriska studier. Skara 1992, s 28. I historikern Jens

Ljunggrens avhandling Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914.
Stockholm 1999, visar han även på dessa ideal i olika sammanhang. Exempelvis kvinnan – man-
nen, känslosamhet – aggressivitet, emotionell instabilitet – virilitet, känsla – förnuft. 1999, s 87.
Även denna bok har en idéhistorisk influens om olika idéer och ideal.

31 Ekman, 1995, s 134. Även i Nationalencyklopedin, Multimedia CD-rom, 1998, kontrasterar mas-
kulinum mot femininum (de ovan nämnda begreppen finns ej i uppslagsverket).

32 Ekman, 1995, s 135.
33 Ekman, 1995, s 133–134.
34 Badinter, 1994, s 19.
35 Badinter, 1994, s 19.
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kunna, menar jag, gå att använda när s.k. manskriser i historien förekommer.36 Exem-
pelvis om kvinnors ambitioner att omdefiniera sitt identitetskap i samhället (exempel-
vis ett jämlikare samhälle) skulle detta skapa en motvikt till och maning till männen att
förändra sin manlighet. För att antingen hävda (exempelvis att på olika sätt manife-
stera sin mandom, exempelvis med sin kroppsliga styrka eller genom ekonomiska
maktresurser) sig eller att acceptera kvinnans förbättrade villkor.

Att manlighet och kvinnlighet skulle vara varandras motsatser fanns det åsikter om
redan på slutet av 1970-talet. Exempelvis skrev den engelska mansforskaren Andrew
Tolson i boken Manlighetens gränser, att manlighet inte endast är motsatsen till
kvinnlighet. Han menar att det finns många slag av könsidentitet inklusive homosexu-
ella och transexuella. Och att det även finns uttryck för manlighet inom och mellan
olika kulturer.37 Denna syn på manlighet är för modern mansforskning central och an-
vändbar, förmodligen har bl.a. Connell influerats av detta resonemang (min tolkning).

För sociologen Connell är begreppet maskuliniteter komplext och mycket svårde-
finierbart. Maskuliniteter är inte bara en idé skapad i hjärnan eller att det skulle vara en
personlig identitet. Begreppet har också en fysisk existens i världen.38 Connell menar
vidare att maskuliniteter och feminiteter vilar på relationer. De har en mening i relation
till varandra, både som social avgränsning och som kulturella motsatser. Begreppet
maskuliniteter är enligt Connell alltid maskuliniteter i relation till något, även i mas-
kuliniteten självt.39

I kapitlet om genus i mansforskningen skrev jag att historikern Eva Blomberg an-
vände begreppet genus som en abstrakt nivå och kön mer som en konkret företeelse.
Detta resonemang för hon vidare i sitt perspektiv om manlighet, manlig identitet och
maskulinitet. Manligheten, eller den manliga identiteten (likställs), är något som kan
tolkas i direkta handlingar. Maskuliniteten är däremot en tolkning av manlighetens
innebörd. Manligheten kan alltså studeras empiriskt konkret. Maskulinitet är mer ab-
strakt, som en hypotetisk idé om manlighetens agerande och vad det syftar till.40 Histo-
rikern Björn Horgby som bl.a. har forskat om arbetarens kroppslighet använder istället
begreppet maskulinitet som ett uttryck för den manlighet som är associerad med det
manliga driftslivet, med potens, virilitet och kraft.41

Historikern Christer Ericsson belyser i sin förut nämnda avhandling ett slags man-
lighetsideal när han beskriver järnbruksarbetarens identiteter. Ericsson redogör för

                                                          
36 Bl.a. studeras manskriser av sociologen Kimmel genomgående i boken Manhood in America,

1996. Exempelvis tesen att manlighet i historien mindre handlat om drivkraften att dominera och
mer om skräcken att bli dominerad av andra män eller kvinnor. På så sätt har männen varit rädda
för att visa sig svaga och fega och följaktligen bli omanliga. Och genom detta blev det för män-
nen viktigt att hävda sig på olika sätt, exempelvis med våld. Detta sätt blev tydligt när industriali-
seringen växte och borgerliga värderingar fanns i samhället. (s 117–188.) Även historikern Ljung-
gren diskuterar manskriser i sin avhandling Kroppens bildning, om svenska gymnastikidealet,
1999. Även etnologen Bo Nilsson diskuterar detta när han undersöker scoutrörelsens framväxt i
avhandlingen Maskulinitet: Representation, ideologi och retorik. Umeå 1999.

37 Andrew Tolson, Manlighetens gränser. (1977), sv. övers. Stockholm 1980, s 12.
38 Connell, 1999, s 48.
39 Connell, 1999, s 67.
40 Blomberg, 1995, s 32.
41 Björn Horgby, Metodiska analysredskap i studiet av manliga och kvinnliga arbetaridentiteter.

Opublicerat manus, fotnot 30.
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Blombergs begreppsförklaring relativt oreflekterat. Han redovisar heller inte för hur
han definierar begreppen och dess användning.42 Varför skriver jag då detta? Det är av
vikt för uppsatsen att det finns exempel på s.k. mansforskning (avhandling som på nå-
got sätt tar upp män), där begreppen inte klart definieras och om det framgår vilka de-
finitioner som används i den aktuella texten.43

Den finska historikern Ann-Catrin Östman har i sin avhandling Mjölk och jord:
Om kvinnlighet, manlighet och arbete i ett österbottniskt jordbrukssamhälle ca 1870–
1940, analyserat mönster i arbetsrelationerna mellan kvinnor och män. P.g.a. denna re-
lationsstudie mellan kvinnor och män kopplar hon bort begreppet maskulinitet. Hon
använder enbart begreppet manlighet p.g.a. att motsvarande begrepp för kvinnlighet
inte nyttjas i samma utsträckning i feministisk forskning. Hon betonar samtidigt att en
del forskare särskiljer mellan manlighet och maskulinitet, där maskuliniteten då står
för något mer abstrakt.44 Hur hon då använder begreppet manlighet är lite oklart. Min
tolkning är att det får betyda allt som har med män att göra.

Etnologen Bo Nilsson har i avhandlingen Maskulinitet, undersökt bl.a. den
svenska scoutrörelsen. För Nilsson är maskulinitet en ansamling föreställningar prakti-
ker och positioner som ligger till grund för manliga identiteter. Maskulinitet är både
biologiskt, socialt, kön och klassbetonat.45 Intressant i Nilssons teoridiskussion är att
han aldrig nämner begreppet manlighet. Skulle kanske kunna vara medvetet och på det
sättet tar han avstånd ifrån det begreppet (min tolkning).

För historikern Jens Ljunggren som har skrivit avhandlingen Kroppens bildning:
Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914, är manlighet och maskulinitet för
detta sammanhang synonyma. I sin undersökning vill han fånga ett slags manlighets-
ideal innehållande en idealistisk bildningsfilosofi.46 Han nämner ej begreppet manlig
identitet i sin teoridiskussion. Eventuellt skulle det också kunna vara medvetet, kanske
för att de andra begreppen täcker hans filosofiskt mer betonade undersökning (min
tolkning).

Som märks i ovanstående text är dessa begrepp relativt komplicerade och fortfa-
rande oklara i mansforskningen. Jag tror dock att det är väsentligt att definiera dessa
begrepp. Vilka positioner som intas och sätt att definiera är beroende på kontexten,
syftet och empirin det skall undersökas om. Jag har exempelvis i denna uppsats en teo-
retisk ansats och då har jag inget behov av att skilja begreppen åt. Därför är begreppen
för mig synonyma när jag använder dessa begrepp i uppsatsen. Däremot skulle jag
kanske i ett annat sammanhang när empiri och praktik är centralt för undersökningen
använda mig av en annan tolkning. Det viktiga är alltså att ange för respektive arbete
vilken definition som skall användas just vid det tillfället. Det skulle exempelvis gå att
definiera maskuliniteter som konfigurationer av praktiker som iscensätts i olika rela-
tioner, situationer och kontexter, alltså en konkret maskulinitet som även Horgby dis-
kuterar. Därför menar jag att maskuliniteter borde användas i pluralis eftersom antalet
                                                          
42 Ericsson, 1997, s 99–100.
43 Se t.ex. även historikern Thomas Sörensens avhandling Det blänkande eländet: En bok om kron-

prinsens husarer i sekelskiftets Malmö. Malmö 1997 och etnologen Susanne Wollingers avhand-
ling Mannen i ledet: Takt och otakt i värnpliktens skugga. Stockholm 2000.

44 Östman, 2000, s 26.
45 Nilsson, 1999, s 35.
46 Ljunggren, 1999, s 10 och 22.
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maskuliniteter är flera beroende på kulturella, sociala miljöer, exempelvis kollektiva
identiteter av olika slag. I nästa kapitel behandlar uppsatsen teorierna mer djupgående
och en del av detta kapitels avhandlingar och skrifter kommer att analyseras mer ingå-
ende.

Mansforskning och teorier
Detta kapitel består alltså av ett antal perspektiv, dessa är väsentliga kunskapsobjekt
för mansforskningen. Eftersom makt är ett centralt tema i genusforskningen skall jag
nu ta upp en diskussion kring hegemonisk maskulinitet, som just är en maktteori med
betoning på bl.a. överordning och underordning. Tesen om överordning och underord-
ning är något som är centralt även för exempelvis Hirdmans teorier. Dock skulle jag
säga att hegemoniska maskulinitetsteorin mer har ett aktörsperspektiv med inslag av
strukturella förklaringar. Kan det vara männens agerande som möjliggör strukturen?
Eller är det tvärtom? Förmodligen är det så att dessa frågor bäst kan besvaras empiriskt
i respektive sociala miljö och kontext. Den hegemoniska maskuliniteten är också vik-
tig att diskutera p.g.a. dess stora genomslagskraft i den moderna mansforskningen.
Denna redogörelse skapar även en utgångspunkt för uppsatsens vidare resonemang och
eftersom vissa undersökningar och avhandlingar refererar just till denna teori. Sedan
följer ett resonemang kring två av de s.k. metateoretiska (enligt Folkessons rapport, se
inledningen) begreppen kropp och sexualitet.

Hegemoniska maskuliniteten/maskuliniteter
För att få en illustration av vad begreppet innehåller avser jag att börja detta stycke
med Connells egen definition av begreppet/teorin:

Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller
det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras
(eller förmodas göra det) mäns dominanta position och kvinnornas underordnande.47

När bl.a. Connell i mitten av 1980-talet förde fram idén och begreppet hegemonisk
maskulinitet var det till följd av den nya empirin i forskningen.48 Män i olika situatio-
ner i vardagslivet, i de ekonomiska och i de institutionella strukturerna utforskades i
framförallt sociologiska och historiska perspektiv.49 Detta skulle alltså utgöra det
tredje huvudprojektet i mansforskningen (se tidigare i uppsatsen). De undersökning-
arna kom bl.a. fram till att det är av vikt att se skillnaderna mellan olika maskulinite-

                                                          
47 Connell, 1999, s 101.
48 Se Tim Carrigan, Robert W Connell och John Lee, “Toward a New Sociology of Masculinity”,

Theory and Society, 1985:14, 551–604. Och Connell, Gender & Power, 1987. (Själva hegemonibe-
greppet härstammar framförallt från italienaren Antonio Gramscis analys av klassrelationer som
kulturella dynamiker. Hegemonin skulle då hävdas och upprätthållas av en ledande grupp med en
viss position i samhällslivet. Connell, 1999, s 101.) Från denna teori som i Gramscis version inte
innehöll ett genusperspektiv lanserades följaktligen då begreppet hegemonisk maskulinitet av
framförallt Connell.

49 Connell, 1999, s 55.
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ter.50 Det kunde vara forskning inom exempelvis idrottssammanhang och i arbetslivet
och dess kulturer. Exempelvis för kroppsarbetare i fabriker och i gruvor, kunde
”kroppar” bokstavligen förbrukas i det hårda arbetet. Det blev ett bevis för arbetets och
arbetarens tuffhet och samtidigt en metod för att demonstrera manlighetsidealet i
denna grupp av människor. Varje yrkeskategori skapar sina manliga identiteter. Till
skillnad från kroppsarbetaren var det för en medelklasstjänsteman i ett kontor annor-
lunda. Här var det också medvetna processer att just ”det” var manligt, exempelvis att
kunna handha datorer.51

Även i olika institutioner har det framkommit skillnader såsom exempelvis i sko-
lans värld. Exempelvis att där fanns dels det ”tuffa” gänget och dels ”rövslickarna”, de
hävdade sig dock på olika sätt. Ett annat exempel är att i vissa skolor (detta är dock
mer synligt i den anglosaxiska världen) är det idrottsliga framgångar som utgör ett
maskulinitetstest även för de pojkar som avskyr detta. De pojkar som avvisar detta
hegemoniska mönster måste slå eller förhandla sig ur det. För att kunna göra det krävs
att de är tvungna att skapa något annat som de kan respekteras för. Som här i Connells
exempel att de tog över skolans tidning.52

Forskningen klargjorde allt tydligare att olika maskuliniteter skapas inom samma
kulturella och institutionella värld. Det räcker dock inte att bara konstatera skillnader i
maskuliniteterna. För att kunna analysera maskuliniteterna krävs en djupdykning i re-
lationer. Connell använder här begreppen hegemoni, underordnande, delaktighet och
marginalisering.53 När maskuliniteter undersöks är det viktigt att inte bara se att det
finns olika maskuliniteter. Det är också viktigt att undersöka relationerna dem emellan.
Hur de utesluter och dominerar över m.m. (Detta gäller självklart även relationer mel-
lan män och kvinnor, alltså olika genusordningar och processer.)

Men enligt Connell är det fruktbart och nödvändigt att även särskilja ”inom” rela-
tionerna. Exempelvis att det finns homosexuella i gruppen. Och då utgör de i sin tur en
relation till de andra i gruppen, de heterosexuella. Eller för att förtydliga: i arbetarklas-
sen kan det finnas homosexuella, bland medelklassmän kan det finnas våldtäktsmän,
bland affärsmän kan det finnas transvestiter o.s.v.54 En av maskulinitetsforskningens
frågor skulle följaktligen kunna bli: Vad är det i denna grupp (kollektiv) som är den
hegemoniska maskuliniteten? Vad är den manliga idealnormen? För militärer är det
kanske tuffhet och att vara macho. För arbetare är det kanske att visa sig stark och
kunna klara att arbeta hårt. I kroppsbyggarkulturen kan det vara att bli så stor i krop-
pen som möjligt.

Connell betonar dock att den hegemoniska maskuliniteten inte är någon låst ka-
raktärstyp som alltid ser likadan ut. Hegemonin är en historisk föränderlig relation.
Den maskulina hegemonin kan när som helst utmanas exempelvis av underordnande
män eller av kvinnorna. Och följaktligen konstrueras en ny hegemonisk maskulinitet.
Hegemonin skapas troligen endast om det finns ett samband mellan kulturella ideal
och institutionell makt och framförallt kollektivt. Exempelvis att de högsta nivåerna
                                                          
50 Se exempelvis Tolson, 1980 (1977) och Peter N Stearns Be a man! Males in Modern Society. New

york 1979.
51 Connell, 1999, s 56.
52 Connell, 1999, s 57–58.
53 Connell, 1999, s 100.
54 Connell, 1999, s 100.
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inom näringslivet, militären och staten är en kollektiv bild av maskuliniteten.55 Sam-
manfattningsvis går det att beskriva begreppet som ett gemensamt maskulinitetsideal
som legitimerar mäns maktställning i samhället, oavsett om de lever upp till idealbil-
den eller inte. Vad menar då Connell med begreppen underordnande, delaktighet och
marginalisering?

När Connell diskuterar underordnande tar han exemplet homosexuella män. De
skulle alltså ligga i botten av mäns genushierarki. De når inte upp till de heterosexuella
männens normer och idealbild. I den maskulina hierarkin finns det också andra under-
ordnande såsom svaga och ”okunniga” heterosexuella män och små pojkar. Dessa män
skulle alltså då inte nå upp till den ”riktiga” bilden av en man, exempelvis i tuffhet,
mod, styrka eller kanske inte kunna tekniska saker som att handha datorer och andra
maskiner. Vad gäller de små pojkarna så har de ej uppnått det ”manliga” idealet
ännu.56 Connell betonar detta med:

Processen markeras av en rik flora av smädelser: mes, sillmjölke, tönt, klant, morsgris, fegis,
ynkrygg, mammas gosse, nolla o.s.v. Även här är det uppenbart att det är feminitet som utgör
grunden för det symboliska nedsolkandet.57

Gällande begreppet delaktighet förstås det givetvis som en delaktighet av något. Här
skulle det alltså betyda att man är delaktig i den hegemoniska maskuliniteten. Även
om man inte är medveten om det. T.ex. kan män få fördel av kvinnors underordnande i
exempelvis löneförhandlingar och tillsättande av arbeten m.m. Något skämtsamt be-
skriver Connell de delaktiga som en slöare version av den hegemoniska maskuliniteten
– normen – idealbilden. Exempelvis att det är de som ”hejar” på dem som tacklar var-
andra på idrottsplanen. De som tacklar skulle alltså här utgöra ett exempel på de som
aktivt bidrar till den hegemoniska maskuliniteten.58 Helt enkelt är det alltså män som
likgiltigt ”tittar” eller inte bryr sig. Jag kan här tänka mig att jämföra detta för att tyd-
liggöra med psykologen Lars Jalmerts I – princip – inställning, som han tar upp i bo-
ken Den svenske mannen. I korthet går det ut på att män ställer sig bakom att det ex-
empelvis skall bli ett mer jämställt samhälle, i princip. Men i praktiken agerar de på ett
annat stereotypt sätt. De säger sig vara mot våld, men ibland så…, mot otrohet, men
ibland så… Männen vill även ha det mer jämlikt i hemmet, men det är ju rätt behagligt
som det är…59 Sociologen Thomas Johansson har i Det första könet? istället lanserat
begreppet ”kompromissmanligheten” p.g.a. att konstruktionen av dagens manlighet
präglas av motstridigheter. Många män vill stanna hemma med sina barn, men samti-
digt är stora delar av den manliga identiteten förankrad i arbetssfären som är relativt
”traditionell”. Vardagsmannen präglas då av en förhandlande manlighet. Denna man-
lighet sätts i relation till den delaktiga och hegemoniska maskuliniteten. Samtidigt
ställs det ökade krav på jämställdhet av det kvinnliga könet.60

Hegemonin, underordningen och delaktigheten är inre relationer i genusordning.
För Connell är det även av vikt att studera klass och ras i maskuliniteten. (Det har även
                                                          
55 Connell, 1999, s 100–101.
56 Connell, 1999, s 102–103.
57 Connell, 1999, s 103.
58 Connell, 1999, s 103.
59 Lars Jalmert, Den svenske mannen. Stockholm 1984, s 76–77.
60 Thomas Johansson, Det första könet? Mansforskning som reflexivt projekt. Lund 2000, s 44.
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betonats tidigare i uppsatsen). Här har Connell använt begreppet marginalisering i sina
undersökningar. När Connell tar upp frågor som behandlar ras talar han mycket om
vita och svarta i USA.61 Jag tycker dock att det kan vara relevant även i Sverige, allra
helst om man skall fånga in Sveriges invandrare i maskuliniteten. Jag citerar åter Con-
nell:

Marginalisering hör alltid samman med auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemo-
niska maskulinitet. På så sätt kan vissa svarta atleter i Förenta staterna utgöra förebilder för den
hegemoniska maskuliniteten. Men dessa enskilda stjärnors berömmelse och rikedom leder inte
till någon allmän nedsipprande effekt; det leder inte till att svarta män i gemen erhåller någon
social auktoritet.62

Sammanfattningsvis är det så att dessa begrepp är perspektiv på relationer och dessa
relationer kan hela tiden förändras genom historien. De måste studeras utifrån indivi-
dernas och kollektivets konfigurationer av praktik. Ett sätt bland flera att studera detta
är exempelvis genom historiska studier. Detta menar jag är ett mer fruktbart projekt
och riktigt sätt att forska om maskuliniteter och inte steorotypt titta på biologiska och
psykologiska könsroller i historien.

Denna teori har som sagt använts relativt frekvent i den svenska mansforskningen,
det konstateras även av etnologen Marie Nordbergs uppsats i rapporten Hegemoni och
mansforskning.63 Jag har dock inte för avsikt att redogöra för alla dessa uppsatser och
avhandlingar. Dock förekommer ett antal i uppsatsen och då tar jag upp dem naturligt i
kontexten.

I Nordbergs uppsats förekommer bl.a. kritik mot användningen av begreppet. Hon
menar att det används relativt oproblematiserat genom att begreppet används utan att
det definieras. Det förutsätts i de olika arbetena att läsarna vet vad det betyder. Det
finns även tendenser till att det används på olika sätt.64 Nordberg för fram en hel del
kloka frågor exempelvis om detta begrepp är relevant för den nordiska empirin. Be-
greppet är konstruerat för den anglosaxiska och australiensiska kontexten. Hon pekar
på skillnader såsom den svenska ”folkhemstanken” och att Sverige har kommit längre
i jämställdheten.65 Jag kan hålla med om att detta skall finnas i åtanke när teorin appli-
ceras på svenska förhållanden. Men som Nordberg skrev själv, att det är många
svenska forskare som har använt begreppet, borde det finnas en relevans i begreppet
även för svenska förhållanden. Generellt hävdar Connell att i den anglosaxiska världen
utgör den vita, heterosexuella medelklassmannen den huvudsakliga hegemoniska mas-
kuliniteten. I Sverige skulle detta möjligtvis inte stämma (bl.a. ställer då Nordberg
denna fråga), där förmodligen jämställdhetspolitiken gått ett steg längre. Dock tror jag
att det finns likheter. I exempelvis USA har den svarta mannen traditionellt sett varit
diskriminerad och utgjort en underordnad maskulinitet. Jag kan tänka mig att det går
att jämföra detta med de många invandrare som kommit till Sverige genom åren, alltså
att liknande attityder finns i samhället. Exempelvis att invandrarmän framförallt från
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utomeuropiska länder har blivit en underordnad maskulinitet. Då kan jag också dra
paralleller till invandrarkvinnorna från exempelvis Afrika och Mellanöstern, de om
några är underordnade. Denna tankegång om invandrare i Sverige är dock ett hypote-
tiskt resonemang som inte bevisas av denna uppsats. Dock är diskussionen värd att ta
upp för att dryfta värdet av teorin. Det som jag anser är teorins styrka är dess flexibili-
tet. Den hegemoniska maskuliniteten kan förändras i olika miljöer och sociala sam-
manhang och genom tiden av exempelvis underordnade män och kvinnor. För en viss
grupp är några män en hegemonisk maskulinitet och för en annan grupp några andra
män. Dock är det viktigt att mansforskningen fortsätter att utvecklas och konstruerar
medvetna teoribildningar och inte generaliserar. Och att dessa teoribildningar proble-
matiseras och ständigt är mål för omarbetningar och förbättringar.

För att åskådliggöra detta vill jag därför här visa en sådan ansats i sociologen
Thomas Johanssons bok Det första könet? Han gör här en utveckling av bl.a. den he-
gemoniska maskuliniteten. Med begreppet delaktighet ser Johansson en möjlighet till
att utveckla ytterligare, här med begreppet förhandling. Används bara begreppet del-
aktighet menas det att makt och könsförtryck utövas av delaktiga män, förmodligen
omedvetna om detta. I vardagslivet finns det dock situationer där män ständigt för-
handlar med kvinnor och med andra män. Detta skulle i sin tur leda till förändringar
av det ”traditionellt” manliga. Därmed skulle det ske en gradvis förändring av relatio-
nen mellan könen och successivt urholka den manliga hegemonin. ( Johansson blandar
begreppen manlig, manlighet och maskulinitet i olika sammanhang och ger ingen för-
klaring till varför han gör det.) Johansson betonar dock att det finns möjligheter för
männen att, ”falla tillbaka”, mot den hegemoniska maskuliniteten. De skulle återigen
bli delaktiga i reproduktionen av makten. Den successiva urholkningen av hegemo-
niska maskuliniteten skulle kunna vara att män betecknas som ”mjukare” och vill ta
hand om barnen i hemmet m.m. Trots detta skulle det fortfarande finnas vissa tabun,
exempelvis homosexuellt och feminint beteende, alltså de underordnande enligt Con-
nells resonemang. Men gränsen mellan förhandling och underordning skulle kunna bli
mer och mer otydlig. Om det nu blir mer tillåtet till att experimentera med tabun och
gränser.66

Johansson benämner ytterligare två aspekter till den hegemoniska modellen genom
att tillföra: den oppositionella och den nostalgiska manligheten. Där skulle den oppo-
sitionella positionen utgöra ett nära samarbete med kvinnor. Och dessutom ha en kri-
tisk inställning till de dominerande manliga maktstrukturerna i samhället. Till skillnad
från denna jämställdhetsaspekt finns den nostalgiska positionen. Denna skulle då
längta tillbaka till en ”urmanlighet”. Den typiska idealbilden av det som var manligt i
olika situationer. En mytisk tid som bl.a. förekommit i mytopoetiska tolkningar såsom
Järn-Hans av Robert Bly.67 Detta begrepp skulle kunna beteckna när män försöker
hävda sig på olika sätt i historien exempelvis med våld och kraftprov av olika slag.68

Jag anser att denna ”nya” ansats ger en ytterligare dimension till teorin om hege-
monisk maskulinitet. Bl.a. på grund av den centrala tanken att det är viktigt att spåra
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och analysera relationer mellan män och kvinnor och mellan män och män. Och Jo-
hansson tillägg skulle alltså möjliggöra ytterligare en analysnivå enligt min uppfatt-
ning. Jag tror även att den skulle fungera i ett historiskt perspektiv. Möjligtvis tror jag
att den ger störst slagkraft och möjligheter för ”nutidsforskning” såsom sociologi, et-
nologi m.m. Men möjligheter finns som sagt att upptäcka ”förhandlingar” i historisk
empiri och forskning. Maskuliniteterna är föränderliga i tid och rum.

Nivåer i maskuliniteterna
När jag tidigare har skrivit om den traditionella manligheten menar jag den som oftast
betonats. Att mannen skall vara aggressiv, stark, tuff, macho m.m. Men genom fram-
förallt sociologisk och historisk forskning har det konstaterats att det finns olika mas-
kuliniteter i olika miljöer, sociala eller kulturella sammanhang och att de är föränder-
liga i tiden. Enligt detta skulle det även kunna finnas olika maskuliniteter inom samma
sociala miljö. Maskuliniteter studeras alltså framförallt genom att forska på relatio-
nerna mellan män och deras agerande både individuellt men framförallt kollektivt.
Männens relationer till kvinnorna har givetvis också betydelse. I dessa nivåer ingår
även resonemanget om kroppslighet och sexualitet. Att kroppen och sexualiteten
skulle vara en central praktik i debatten kring maskulinitetsforskningen torde nu mera
vara en relativ vanlig aspekt bland mansforskare. Det är framförallt sociologer som
varit teoribildande i denna diskussion. Sexualitetsforskningen har precis som övrig
modern genusforskning (för humanister och samhällsvetare) en konstruktivistisk in-
riktning. Forskare, framförallt i USA ställer sig frågor som t.ex: Är verkligen hetero-
sexualitet något biologiskt naturligt? Finns det samband mellan det biologiska och det
sociala, kulturella miljöerna? En av tankarna är att sexualiteter är sociala konstruktio-
ner såsom maktordningar och historiskt föränderliga. Inom denna forskningsinriktning
har det hittills framförallt handlat om homosexualitet och följaktligen har det bl.a. fått
namnet Queerforskning.69 För att tydliggöra definitionen av Queer vill jag framställa
följande citat:

”Queer” har i likhet med många andra paraplytermer kommit att innebära olika saker för olika
grupper. Som akademisk term i homosexualitetsforskningen innebär det att man tillämpar post-
strukturalistiska och postmoderna teorier i tvärvetenskapliga studier av hur lesbiskhet och man-
lig homosexualitet historiskt har formats och hur relationerna mellan konstruktionen av homo-
sexualitet och heterosexualitet har sett ut. Det antyder en förskjutning från att uppfatta lesbisk-
het och manlig homosexualitet som identitetskategorier till att uppfatta dem som en sorts dis-
kursiva konstruktioner. Queerteoretiker brukar också förespråka en upplösning eller dekon-
struktion av kategorierna för biologiskt och socialt kön.70

Exempelvis har sociologen Arne Nilsson forskat om manlig homosexualitet i Göteborg
decennierna kring andra världskriget. Bl.a. med hjälp av intervjuer har han kartlagt hur
de homosexuella männen träffades och hur de exempelvis ”smög” för att inte bli
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1998:1, 8–22, s 8–10.
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upptäckta. Det var främst i det offentliga rummet (framförallt i början av un-
dersökningens tidsperiod) mötena pågick, som på offentliga toaletter m.m.71

Exempel på en tidig ledande teoribildare är då sociologen Connell. Tidigare i upp-
satsen har jag beskrivit Connells s.k. genusmodell. Genom denna modell går det att
klart se en koppling mellan hans begrepp cathexis (emotionella bindningar) och krop-
pen och det sexuella. Begreppet och dess modell utvecklar Connell (min tolkning) när
han diskuterar kroppslighet i boken Maskuliniteter där han empiriskt studerar prakti-
ken, exempelvis sexuell åtrå i olika former. Connell menar att fysiska upplevelser av
manlighet och kvinnlighet är centrala för den kulturella tolkningen av genus.72

Maskulint genus är (bland mycket annat) en särskild k_e4nsla i skinnet, särskilda muskelformer
och spänningar, särskilda hållningar och sätt att röra sig och särskilda möjligheter när det gäller
sex. När vi betraktar vårt liv befinner sig ofta kroppsliga erfarenheter i centrum för vår förstå-
else av vem och vad vi är.73

Detta sätt att se på kroppen skulle alltså gå att studera empiriskt genom historien.
Kroppsligheten skulle i praktiken dras in i historien som sociala processer och således
kunna vara olika och föränderliga i en historisk process. Beträffande kroppslighet och
till viss del även sexualitet har historiker framförallt bidragit med empiri i olika tidspe-
rioder och miljöer. Exempelvis hur olika varieteter av kroppslighet har formats genom
historien i olika kulturella och sociala miljöer.

Sociologen Johansson analyserar den manliga kroppen som fyra förändringspro-
cesser, den estetiserade kroppen, den falliska kroppen, den aktiva kroppen och den
synliga kroppen. Den första i ordningen skulle alltså estetisera den kraftfullt manliga
kroppen. Genom historien har denna manlighet framförallt gestaltats och relaterats till
produktionssfären. Mannen som varelse har intimt förknippats med arbetet och är det
fortfarande till stora delar. Johansson menar exempelvis att den kraftfulla manliga
kroppen ofta förekom i konst och i reklam, framförallt förekommande i Nazityskland
och i Stalins Sovjetunionen. Enorma manskroppar avbildades med svällande muskler i
olika poser i arbetets sfär, exempelvis i industrin. I dagens samhälle menar Johansson,
har det återigen blivit mer vanligt med estetiserade vältränade män i media och i re-
klam. Dessa bilder skulle i sin tur inte vara så olika sina kvinnliga motsvarigheter.74

Mitt antagande är då att Johansson menar män som modellobjekt, exempelvis musku-
lösa ”avklädda” idrottsmän som reklampelare. Anknytningen till den klassiska
”arbetarens” vardag är då borta.

Avseende den falliska kroppen har Johansson en mer sexuell betoning. Kulturen
skulle genom historien vara full av hyllningar till mannens organ, penisen. Johansson
menar dock att i takt med kritiken av patriarkatet och fallosen som symbolisk struktur,
skulle även kopplingen mellan manlighet och fallos börjat avta. Det finns andra sätt att
framställa manlighet än just att anspela på fallossymbolen (fruktbarhet, virilitet m.m.)
                                                          
71 Arne Nilsson, Såna och riktiga karlar: Om manlig homosexualitet i Göteborg decennierna kring

andra världskriget. Göteborg 1998. Denna beskrivning är ett kortfattat exempel av bokens inne-
håll. Se även Connell, Maskuliniteter, 1999, där han har intervjuat homosexuella män i Australien
och diskuterar deras relationer.

72 Connell, 1999, s 69–94.
73 Connell, 1999, s 78.
74 Johansson, 2000, s 71.
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”Gaykulturen” har här också påverkat symboliken.75 Det skulle alltså inte bara vara
penisen som sexuellt intressant, utan det är hela den manliga kroppen i praktiken.

Med den aktiva kroppen menar Johansson att män oftast har framställts som aktiva
aktörer. Mannen har därför fått det svårt att förstå sjukdomar, psykologisk oförmåga
och andra ”defekter”. Precis som jag skriver i inledningen av denna uppsats, alltså om
mäns osynliga genusidentitet, att mannen är allmängiltig, skulle mäns kroppar som
handlar om sexualitet, sårbarhet och bräcklighet/svaghet/känslighet blivit osynliggjort
genom historien. Allt som har förknippats med kvinnlighet eller barndom har varit
svårt att inordna i konstruktionen av manlighet. Traditionellt har män som varit svaga
och bräckliga betraktats som omanliga och följaktligen feminina eller betraktats som
pojkar.76 Denna diskurs skulle alltså utgöra en stoppkloss i utvecklingen av manlighe-
terna, att det finns andra värden i manligheten än bara att den skulle vara stark och vi-
ril. Detta skulle jag kunna tolka som att detta är en hegemonisk maskulinitet som
skulle kunna utsättas för en förändring i framtiden. Det går att vara ”man” även om
man är impotent (Viagramedicinen skulle eventuellt kunna utgöra en försvarare av
diskursen, skämtsamt menat).

Det menar även Johansson med den fjärde aspekten om den synliga kroppen.
Männens kroppar synliggörs gradvis i dagens samhälle. Fler och fler av dagens män
har tvingats inse att de är kroppsliga varelser som drabbas av sjukdomar, impotens och
andra defekter. Mannen har samtidigt dragits in i konsumtionssfären och blivit objekt
för kvinnors och andra mäns blickar.77

Här vill jag återigen poängtera att maskuliniteterna är föränderliga i olika tider och
i kulturella, sociala miljöer såsom olika klasskillnader, yrkesgrupper m.m. Som ett kort
exempel kan jag nämna att i bl.a. 1700-talets Sverige var det normalt (då manligt ideal)
att fälla tårar bland adelsmän och aristokratin, när de exempelvis skulle ta farväl av
varandra. Vänskapen under 1700-talet betraktades vila på gedignare grund än kärleken
och deras motiv var mer ädla och upplysta.78 Att gråta under 1800-talet och 1900-talet
var och är fortfarande mycket omanligt eller feminiserande. Under denna tid växte den
steorotypa manlighetsidealet fram kring att mannen skulle vara modig och tuff och
stark m.m. Mycket beroende på att det moderna samhället med bl.a. industrialisering
började formeras och borgerligheten blev den samhällsledande klassen.79 Att gråta,
menar jag, är synnerligen kopplat till det kroppsliga.

                                                          
75 Johansson, 2000, s 72.
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Manligt och Omanligt i ett Historiskt Perspektiv (FRN), red. Anne Marie Berggren. Uppsala
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Mycket av Johanssons resonemang och teorier har han dragit från sin empiris slut-
satser. Johansson har alltså forskat om muskelbygge och gymkulturen.80 Det skulle
alltså gå att dra paralleller från detta till samhället i stort.

Gymmet får här fungera som en kulturell arena där centrala förändringar av manligheten pågår,
förändringar som har implikationer för hur vi ser på mäns kroppar i samhället i stort.81

I historisk forskning har det framförallt forskats om den s.k. estetiserade kroppen (om
jag nu använder Johanssons begrepp), alltså den kraftfulla mannen och i den aktiva
kroppen, aktören. Det har bl.a. lyfts fram i arbetarhistorisk forskning. Där betonas ofta
att det var kroppsliga erfarenheter som fanns i centrum, i arbetaridentiteten, alltså det
som även Connell betonar i sitt citat (se fotnot 73) tidigare i kapitlet. Exempelvis att
för järnbruksarbetaren var det viktigt att tåla smärta och att vara stora och starka för att
orka med arbetet. Sättet att styra sin kroppskontroll och att härda smärta på olika sätt
(ex. att stå nära ugnen) kunde förknippas som en fysisk yrkeskunskap/skicklighet.
Denna nivå/praktik av maskulinitet kunde manifesteras med hjälp av smuts och
kroppslig styrka.82 Tungt och smutsigt arbete hade också järnvägens stationskarlar. Där
skulle de kanske inte uthärda smärta, däremot var deras kroppar utsatta för livsfara
många gånger. Farliga incidenter och olyckor upptog mycket av deras manliga identi-
teter.83 Hos gruvarbetaren var det viktigt att utföra arbetet snabbt och då krävdes det
muskelstyrka och uthållighet. Detta gjorde att mannens värde satt i kroppen. Arbetarna
jagade samtidigt på varandra och bedömde varandras effektivitet i arbetet och hur
mycket de tålde.84 För textilarbetare var smuts på kroppen något negativt. Här var det
istället renlighet som var mönster bland de manliga textilarbetarna. De markerade bl.a.
sin yrkesskicklighet och manlighet (både gentemot män och kvinnor) genom att bära
slips i arbetet och en lagom fläckig, av olja, skyddsoverall.85 För posttjänstemännen
blev detta beteende ytterligare raffinerat. De var tvungna att visa en kroppslig renlig-
het, skötsamhet och pliktkänsla gentemot bl.a. verket och allmänheten. Genom att de
hade uniformsklädsel kunde de också känna en fysisk samhörighetskänsla med var-
andra. Detta var också ett sätt att distansera sig från ”de andra”, exempelvis mot
”vanliga” grovarbetare som var smutsiga. Detta gällde också distanseringen mot det
andra könet på olika sätt.86 Ovanstående forskning anknyter jag nu endast till det
kroppsliga. Dessa fyra texter har också andra nivåer såsom exempelvis makt och rela-
tionen till staten eller andra överordnade och olika förhållanden till män och kvinnor.
Exempelvis att det förekom olika utestängningsstrategier gentemot kvinnorna på de
olika arbetsplatserna. Att maskuliniteter manifesteras i bl.a. arbetarkulturer kan också

                                                          
80 Se Thomas Johanssons bok Den skulpterade kroppen: Gymkultur, estetik och friskvård. Stock-

holm 1998.
81 Johansson, 2000, s 73.
82 Ericsson, 1997, s 100–101.
83 Kvarnström, 1998, s 188.
84 Blomberg, 1995, s 71.
85 Christer Ericsson, Björn Horgby, Lars Kvarnström, ”Masculinities as Communicated Experiences

in Workplace Cultures in Sweden During the First Half of the Twentieth Century”, s 534–540, i IX
International Oral History Conference “Communicated Experiences”, Göteborg den 13–16 juni,
1996.

86 Kvarnström, 1998, s 187.



77

kopplas till Connells genusmodell redovisad tidigare i uppsatsen, alltså arbetsförhål-
landeprocessen. Och i dessa miljöer och kulturer fanns det också speciella hegemo-
niska maskuliniteter. Jag vill här betona att jag menar att det fanns och finns flera he-
gemoniska maskuliniteter beroende på kontexten, alltså sociala och kulturella miljöer.

Historikern Horgby anser att den fysiska kroppen grundlägger hur könsidentiteten
konstrueras. Därför borde kroppsligheten vara det viktigaste analystemat avseende
könsidentiteterna i arbetarkulturen. Arbetarkulturens manlighet kopplas därför sam-
man med produktivt arbete p.g.a. att kroppsligheten är en viktig beståndsdel i den
manliga arbetaridentiteten.87 Jag har i uppsatsen konstaterat att det finns/fanns en
mångfald av maskuliniteter genom historien. I vissa fall, exempelvis här då för järn-
bruksarbetarna, gruvarbetaren och stationskarlarna, skulle det gå att hävda att maskuli-
niteterna manifesteras på olika sätt men att det ”traditionellt” maskulina idealet var
synonymt. Detta ideal skulle alltså kunna vara en hegemonisk maskulinitet (med allt
vad det innebär, se tidigare). Textilarbetarna och posttjänstemännen skulle däremot ha
haft en annan hegemonisk maskulinitet som liknade medelklassen i samhället, eller
borgerlighetens ideal.

Efter att forskat om olika arbetarkulturer drar historikern Horgby kopplingen mel-
lan kroppslighet och produktivt arbete. Sålunda manifesteras en viss typ av maskuli-
nitet. Av detta drar han slutsatsen att det går att se det kroppsliga som en antites till det
intellektuella. Alltså att det fanns två slags kunskaper, en praktisk och en teoretisk.
Exempelvis att för vissa arbetare var det feminint att läsa böcker. Ovanstående mot-
satspar liknar Horgby vid begreppen natur och kultur. Natur anknyter bl.a. till kropps-
liga drifter. Kultur skulle då anknyta till det intellektuella som är rationellt och subli-
merat.88 På så sätt kunde grovarbetare ta avstånd från de bildade i samhället genom att
tycka att de var feminint ”löjliga”. Däremot drar jag den slutsatsen att för arbetare som
mer och mer började närma sig borgerligheten och medelklassen, exempelvis post-
tjänstemän, kunde identifiera sig med de ”intellektuella”. Följaktligen kunde de på så
sätt också avskärma sig från de grova arbetarna.

Historikern Ljunggren som har forskat om gymnastikrörelsen under framförallt
1800-talet kunde upptäcka dessa motsatser med inslag av nationalromantiska ansatser
(ex. naturfilosofi) för den svenska mannen. Företrädare för gymnastikrörelsen hade
observerat hur svag och bräcklig människan hade blivit. De menade att det krävdes en
uppryckning av den manliga kroppen, som dels skulle visa spår av natur såsom ag-
gressivitet, virilitet, styrka och instinktivt handlande. Och dels skulle dessa män samti-
digt inneha kulturella drag såsom rationalitet, driftsbehärskning, självkontroll och för-
nuft. För att kunna uppnå dessa ideal krävdes kroppslig fostran såsom exempelvis en
krigisk och gymnastisk manlighet. Ljunggren talar här om ”den disciplinerade vi-
kingen”. Samtidigt var det viktigt för gymnastikteorin att mannens ”vackra” kropp åter
skulle framträda, som den exempelvis var under antikens dagar, manifesterade i staty-
erna i Grekland och Rom. Alltså skulle mannen åter bli ”den estetiserade kroppen” (se
tidigare). Dock var det praktiska och egentliga målet med gymnastiken att mannen
skulle fostras som en god samhällsmedborgare och soldat i statens tjänst.89 I förläng-
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ningen skulle det kanske gå att tala om dessa ideal som en grogrund för det moderna
kroppsbyggandet. Dock är syftena annorlunda, idag är det framförallt för att vara ob-
jekt och det i ett själviskt syfte för att kanske få ett bättre självförtroende. För gym-
nasternas träning under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var det för natio-
nens bästa.

Förslag på metod och ansats till vidare forskning
I det här kapitlet skall jag visa en ansats till hur ett maskulinitetsperspektiv skulle
kunna angripas, utifrån ett ovanifrånperspektiv. Att studera maskuliniteter är dock
mest fruktbart genom ett underifrånperspektiv, anser jag. Exempelvis genom aktörsni-
våer där den fysiska konkreta konfigurationen av praktik kan studeras, exempelvis
kroppen. På denna nivå, som kan vara en mikrostudie, kan det upptäckas att det finns
olika maskuliniteter bland männen i olika situationer och grupper och även relationer
till det andra könet. Jag menar dock att det kan vara intressant att studera en dimension
ytterligare och ställa sig frågor som: Varför beter sig männen på det här sättet? Finns
det någon yttre påverkan varför maskuliniteterna manifesteras på det här sättet? Den
optimala metoden är då i en större forskningssituation (avhandling m.m.) att använda
både en aktör och strukturell nivå, som även framkommer av diskussionerna tidigare
uppsatsen (se exempelvis Kvarnström). Varför är då detta intressant? Det kan vara av
intresse att även studera hur politiska beslut och myndighetsreglementen påverkar
olika maskuliniteter. Därför lyfter jag fram följande exempel och förslag på undersök-
ning. Hur kan den militära apparatens regelverk forma maskuliniteter? Följdfrågor till
denna fråga kan bli: Hur kan regler påverkas/förändras av politiska beslut? Kan reg-
lerna i sin tur förändra maskuliniteterna eller en hegemonisk maskulinitet inkluderat
genusrelationen gentemot det kvinnliga könet?

I detta förslag till ansats har jag dock inte för avsikt att besvara dessa frågor. Jag
vill ta upp frågorna till mansforskningens agenda. Dock vill jag visa en ansats till hur
detta skulle kunna studeras. Militären som forskningsobjekt är ett område som är rela-
tivt outforskat inom genus/mansforskningen. Detta är något som även påpekas i Fol-
kessons rapport.90

Militären som forskningsobjekt
Genom min egen C-uppsats Män i armén: En studie av befälskårerna i Linköping
1960–1970 har jag tidigare gjort just en studie utifrån ett s.k. underifrånperspektiv.
Min metod var att genom intervjuer och genom ett systematiskt letande efter några
nyckelord studera lokala fack/kårprotokoll samt centrala facktidningar för de tre be-
fälskårerna. Nyckelorden var professionalitet, hierarkin, lojalitet och anda, kollektivet
och individen, den fackliga diskussionen, mässen och mässlivet, traditioner och ritua-
ler, fostran och några militära värderingar, befälet och deras hustrur samt kvinnor i
försvaret. Uppsatsen undersöker hur kollektiva identiteter har påverkat maskulinite-
terna bland befälets olika kategorier. Uppsatsens analysmetod var att använda begrep-
pet identitet som strategi. Hur befälets identiteter har format maskuliniteterna besvaras
bl.a. med hjälp av sociologen Zygmunt Baumans teori ”vi och de” samt historikern
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Kvarnströms utvecklade nivåindelningsteori av ”vi och de”.91 Nu vill jag dock höja
blicken och fråga mig. Varför manifesterades dessa maskuliniteter på detta sätt?

Avseende forskningsläget är det alltså tunnsått av genusforskning av militären. I
min C-uppsats kommer jag fram till att det mesta har handlat om regementshistoria
och överstar. Den enda avhandlingen som behandlar svenska militärer i ett någorlunda
mansperspektiv är historikern Thomas Sörensens Det blänkande eländet som handlar
om kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö. Dock anser jag att maskulinitetsteorier
saknas i denna avhandling. Det är heller inte huvudsyftet med avhandlingen, men
samtidigt hävdar han att den kan betraktas som en mansforskning p.g.a. att det bara
handlar om män. Den är intressant, men väldigt deskriptiv och steorotyp avseende
maskuliniteten.92 Efter att min C-uppsats var klar har det publicerats en avhandling och
en regementshistoriebok. Avhandlingen, Mannen i ledet, är skriven av etnologen Su-
sanne Wollinger och handlar om värnpliktiga i nutid. Eftersom det framförallt är män
med i undersökningen har Wollinger också ett maskulinitetsperspektiv. Dock anser jag
att den är väldigt deskriptiv och analyserar heller inte maskuliniteter och dess teorier
som det skulle kunna göras.93 Däremot anser jag att regementshistorieantologin Liv-
grenadjärregementet: i slutet av en epok är intressant avseende ett kapitel, ”Manlig
disciplin och entydighet – militärt kroppsspråk” av historikern Horgby. Metoden i stu-
dien går ut på att analysera fotografier på befäl i olika sammanhang avseende kropps-
språk. Detta är alltså en studie av begreppet kroppslighet som jag tidigare diskuterat i
uppsatsen. Horgby gör en analys avseende hur maskuliniteter kan förändras från tidigt
1900-tal och till slutet av 1900-talet (1997). Fotografianalysen kopplar sedan Horgby
till annan relevant forskning. Exempelvis historikern Ljunggrens avhandling Kroppens
bildning avseende kroppens betydelse för Linggymnasterna och militärer och dess
maskulina ideal (mycket påverkade av tidsandan om nationalromantik och det borger-
liga samhället och dess manskriser).94

Förutsättningar
Hur kan då regler påverkas/förändras av politiska beslut? Här vill jag först återkoppla
till Connells hegemoniska maskulinitet, alltså maktbegreppet. Connell anser att det
finns ett samband mellan hegemoni och institutionell makt såsom exempelvis militären
och staten. Och att det oftast synliggörs i kollektiva organisationer. Connell menar vi-
dare att om den hegemoniska maskuliniteten i dess patriarkiska form skall förändras
måste det till politiska beslut.95

När villkoren för patriarkatets försvar förändras så undergrävs basen för att en viss typ av mas-
kulinitet ska kunna hävda sin dominans. Nya grupper kan utmana gamla lösningar och konstru-
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era en ny hegemoni. Vilken som helst av dessa grupper av män kan utmanas av kvinnor. Hege-
moni är därför en historiskt föränderlig relation.96

Detta innebär att om det fattas politiska beslut som förändrar militärens regelverk och
reglementen, exempelvis inträde för det andra könet i försvaret, borde relationerna
ändras. Först då kan den hegemoniska maskuliniteten förändras genom ett tryck från
en ny underordnad grupp, kvinnorna. Dock tror jag att det är svårt att förändra det mi-
litära idealet (den starka mannen). Men som sagt, ett politiskt beslut är nödvändigt
överhuvudtaget för att det skall hända något. Jag menar att kvinnliga officerare (fick
inträde i försvaret i början av 1980-talet) förmodligen kommer att vara marginalise-
rade (se begreppet tidigare i uppsatsen) under en lång tid framöver.97 Även om enstaka
kvinnor lyckas garanterar det inte att alla kvinnor accepteras i försvaret. (Detta är ett
hypotetiskt eget resonemang kopplat till Connells teorier och skulle vara ett utmärkt
studieobjekt.)

Majoren Tomas Kryhl har studerat varför kvinnliga officerare tilläts i svenska för-
svaret i uppsatsen Kvinnan tar befälet – Vägen till kvinnliga officerare i svenskt för-
svar. Här studerar han utredningar och propositioner i ärendet. Kort beskrivet kommer
han fram till att frågan om kvinnliga officerare väcktes p.g.a. bristen på manlig arbets-
kraft. (Något som jag även greppar i min C-uppsats.) År 1980 öppnades flygvapnet för
kvinnor i icke stridande befattningar. År 1983 öppnades hela försvaret för kvinnorna
och det även i stridande befattningar, mycket p.g.a. den samtida statliga jämställd-
hetsdebatten.98

Huvudfrågan
När jag ställer frågan om regler kan ändras av politiska beslut menar jag att genom
politiska beslut ändras den militära apparatens regelverk (reglementen). Och för den
militära organisationen i Sverige finns det ett huvudreglemente för regler avseende hur
soldater och befäl skall uppträda m.m. Nämligen Tjänstereglemente för krigsmakten,
eller försvarsmakten som det ändrades till under 1970-talet, dessa skrifter utgör i sin
tur en förutsättning för andra reglementen och bestämmelser. Hur kan dessa regle-
menten i sin tur då förändra maskuliniteter och genusrelationer? Bl.a. anger dessa reg-
lementen befälsrättsregler, dessa skulle i sin tur gå att studera för att se skillnader i
hierarkierna mellan exempelvis tjänstegraderna. Även avseende användandet av kläd-
sel och uniformer anges. Det finns ytterligare rubriker som det går att spåra maskuli-
niteter och genusrelationer i men jag avgränsar härmed. Däremot har jag valt att fram-
ställa försvarsmaktens Soldaterinran, detta menar jag speglar tidsandan i reglementet.

Eftersom det här är en historieuppsats vill jag visa detta i ett historiskt perspektiv
för att påvisa en förändringsprocess. Jag använder mig därför av tre reglementen från
tre olika tidsperioder. Utgåvan från år 1945 för att studera tidsandan under andra
världskriget. År 1960 för att spåra tidsandan innan den allmänna demokratiföränd-
                                                          
96 Connell, 1999, s 101.
97 Så sent som 1998–01–01 fanns det bara totalt 325 kvinnliga yrkesofficerare av den totala summan

av 15 625. (Försvarsmaktens informationsavdelning, Fakta om totalförsvaret 98. Stockholm 1998,
s 31.)

98 Tomas Kryhl, ”Kvinnan tar befälet: Vägen till kvinnliga officerare i svenskt försvar”, Militärhi-
storisk tidskrift, 1996, 7–57.
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ringsprocessen i det civila samhället påverkat den militära organisationen (exempelvis
att tilltala personer med Du istället för Ni.). Samt år 1989 för att se tidsandan när bl.a.
nya ledarskapsstilar hade tillkommit i försvaret samt att kvinnorna hade fått tillträde.
Soldaterinran är alltså en slags försvarsupplysning till soldaten gällande tjänstgöring-
ens värderingar samt att rikets säkerhets- och försvarspolitik kort presenteras. Det
skulle gå att hävda att soldaterna svär denna erinran (indirekt) i en kollektiv massa ge-
nom att få den uppläst av exempelvis en regementschef. Här kommer jag att visa dessa
texter från respektive ovan angivet år för att tydliggöra:

1945:

”Sedan I nu såsom krigsmän inträtt i rikets tjänst och därmed blivit underställda för krigsmakten
gällande särskilda lagar och förordningar, erinrar jag Eder om de förpliktelser och det ansvar,
som härigenom blivit Eder ålaga: Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och tro-
gen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter, honom i tjänsten åläggas, samvets-
grant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter samt vid alla till-
fällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oavlåtliga strävan skall vara att väl
bereda sig till krigets värv. Vid ofred skall han mot rikets fiender sig städse manligen och väl
förhålla samt med liv och blod Konung och Fädernesland försvara.”99

1960:

”Sedan Ni nu som soldater (sjömän) inträtt i rikets tjänst erinrar jag Er om vad detta innebär.
Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår
frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Blir Sverige angripet, skall försvaret med
vapenmakt hindra att vårt land faller i angriparens hand. Försvarets styrka och landets säkerhet
beror på Er personliga insats. Värdet av denna Er insats bestämmes av de kunskaper och färdig-
heter som Ni förvärvar under Er utbildning och av Er vilja att fullgöra de uppgifter som möter
Er. Såväl i fred som i krig skall Ni samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra Era uppgifter
och lyda givna order. Ni skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Ge-
nom Ert personliga föredöme skall Ni främja samhörighet och god anda inom försvaret. Om
kriget kommer, skall Ni med ståndaktighet och motståndsvilja till det yttersta försvara vårt
land.”100

1989:

”Sedan du nu har påbörjat din grundläggande militärutbildning erinrar jag dig om vad det inne-
bär att var soldat i landets tjänst.

Det svenska försvaret skall verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna vår
frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Om Sverige blir angripet, skall vi med
vapenmakt hindra att landet faller i angriparens hand.

Försvarets styrka och landets säkerhet beror på den personliga insats som du och vi alla andra
kan göra och på vår förmåga att samverka för att lösa de uppgifter som ålagts oss. Värdet av
dina insatser bestäms av de kunskaper och färdigheter som du förvärvar under utbildningen och
av din vilja att fullgöra de uppgifter som möter dig.

                                                          
99 Tjänstereglemente för Krigsmakten, Stockholm 1945, Kap 1. Krigstukt, § 4, moment  61.
100 Tjänstereglemente för Krigsmakten, Stockholm 1960 (nytryck 1972), Kap 2. Krigsmans erinran,

moment 1.
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Såväl i fred som i krig skall vi samvetsgrant och efter bästa förmåga fullgöra våra uppgifter och
lyda givna order. Vi skall vara vaksamma mot allt som kan äventyra landets säkerhet. Genom
vårt personliga föredöme skall vi främja samhörighet och god anda inom försvaret.

Om kriget kommer, skall vi med gemensamma krafter till det yttersta försvara vårt land.”101

Jag menar alltså att dessa citat skulle kunna spegla respektive tidsanda i försvarsmak-
ten. I 1945 års soldaterinran märks normer som skulle kunna härledas till Ljunggrens
gymnastik och militärideal, bl.a. det nationalromantiska. Detta var ett ideal som låg
sekelskiftet (1800–1900-talet) närmast, men min hypotes i detta är att för militären är
det mer trögrörligt. Förändringsprocesser i den militära organisationen tar längre tid.
Vad menar jag då med normer? Exempelvis begreppet ansvar, fanns det skillnader i
denna norm?  I 1945 års erinran kan det utläsas att det var ett hårt hierarkiskt system –
Gud, Konungen och Krigsmannen. Här skulle Gud fruktas och Konungen med liv och
blod skyddas. Detta innebar också att kroppsligheten har betonats. Den enskilde
krigsmannen skulle offra kroppen tills döden kom eller tills blodet flöt, allra minst.
Här skulle jag kunna koppla till Connells citat (fotnot 73), om en särskild känsla i
skinnet och kroppens fysiska existens. 1945 var det särskilt markerat att krigsmannen
skulle vara underordnad en överhet i alla situationer där krigsmaktens lagar och för-
ordningar fanns. Följaktligen skulle jag kunna hävda att det var en slags hegemonisk
maskulinitet. Därmed var det olika nivåer av befäl och delaktiga soldater som utgjorde
överordningen och hegemoni, Gud och Konungen var dock högst på rangordningen,
symboliskt. Jag vill vidare betona att i 1945 års erinran fanns en direkt hänvisning till
att krigsmannen skulle visa sig manlig om kriget skulle komma, därmed accepterades
ingen bräcklighet och feghet i organisationen. Det skulle därför kunna gå att hävda att
manligheten är en del i en hierarkisk och kollektiv samhällsordning. Förutom att
krigsmannen skulle visa sig manlig på så sätt att han skulle offra sitt liv (genom mod,
styrka och tuffhet) krävdes även att han skulle vara rättskaffens och visa värdighet. Det
kan jag återigen koppla till Ljunggrens undersökning. Gymnasterna skulle både vara
rationella och starka, alltså både ha ett kulturellt drag och ett naturdrag. Således går det
att se liknande tendenser här.

Angående 1960 års soldaterinran var det fortfarande så att soldaterna titulerades
med ”Ni” och följaktligen fanns det en hierarkisk skillnad mellan underordnad och
överordnad. Skillnaden var, att nu var överheten det svenska försvaret, ej Gud och
Konung. Och eftersom soldaterna (observera att det var ett neutralare ord än tidigare)
tilltalades med ”Ni” var normen att de som underordnade skulle ha ett individuellt an-
svar (som enskild soldat i ett större sammanhang) att lyda order från överheten. Här
kan jag implicit upptäcka begrepp som exempelvis disciplin. Soldaten skulle vara så
disciplinerad att han exempelvis skulle vara samvetsgrann, vaksam och vara ett per-
sonligt föredöme. Personligt föredöme skulle kunna betyda för en soldat att han skall
visa ett rationellt omdöme. Men min bedömning är att det framförallt skulle betona
soldatens praktiska färdigheter och därför var kroppens resurser återigen viktiga för att
visa styrka och manlighet. (En soldat skulle alltså i en krigssituation avkrävas en prak-

                                                          
101Reglemente med tjänsteföreskrifter m.m. för försvarsmaktens personal, Stockholm 1989, Kap 5.

Personalens skyldigheter m.m. § 2.
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tisk handlingskraft med målet att vinna över fienden.) Eftersom den personliga insat-
sen var avgörande för försvaret av Sverige var det viktigt att visa en speciell mandom,
ståndaktighet. Här går det jämväl att dra en koppling till kroppen. Det skulle kunna gå
att koppla det till en slags fallossymbol eller den falliska kroppen, enligt Johansson. En
annan tydligare koppling skulle kunna vara att ståndaktigheten symboliserade kroppen
på sådant sätt att den skulle vara stark som en klippa och stå orubblig i alla utmaningar
som krävdes.

1989 betonades också det individuella ansvaret, men här var det inte det hierar-
kiska draget lika tydligt som tidigare. Här användes vare sig ordet soldat eller krigs-
man och på så sätt har det krigiska tonats ned. Vidare har även ”Ni” bytts ut mot ett
”du” vilket betonade försvarets nya roll i samhället som ett mer demokratiskt sådant.
Givetvis påpekades fortfarande att de skulle göra sitt yttersta vid ett krig, dock betona-
des ”duet” med ett ”alla vi andra”. Alltså skulle även de överordnade kämpa tillsam-
mans med de underordade. Det var kollektivet som var viktigt och på så sätt skönjas en
skillnad från tidigare instruktioner där soldaten mer enskilt skulle visa sina färdigheter
i händelse av krig. Således började det nu märkas ett resultat av de politiska besluten
(se diskussion om det tidigare i kapitlet), exempelvis att kvinnor tilläts i försvaret och
att det fanns demokratiska ambitioner. Alltså kan jag då hävda att den hegemoniska
maskulinititeten har utsatts för en påtryckning eller omförhandling från de överord-
nade (staten). Frågan är hur lång tid det dröjer innan försvaret är jämlikt för det, för-
svaret har ju fortfarande en trögrörlig tradition (egen tanke). Slutligen skall jag betona
att i detta sista exempel fanns ingen koppling till det kroppsliga, exempelvis blod, liv
eller manlighetsideal såsom ståndaktighet. Då kan jag fråga mig: Är det för att försva-
ret blivit öppet för kvinnor dessa anspelningar inte längre existerar? Skall båda könen
neutraliseras, och hur skall det gå till i fortsättningen? Eller skall kvinnorna maskulini-
seras in i organisationen på andra sätt?

Hur detta skall tolkas och kopplas vidare till ett maskulinitetsperspektiv lämnar jag
till vidare forskning som även måste dra slutsatser från ytterligare reglementen, statliga
utredningar och propositioner. Samt att framförallt studera militären i ett underifrån-
perspektiv som exempelvis min C-uppsats. Och det viktigaste av allt, att relatera detta
till mansforskningens olika teoribildningar. Jag ville här dock visa möjligheten avse-
ende detta outforskade ämne. Och därmed visa en metodologisk möjlighet för mans-
forskningen.

Slutdiskussion
I detta kapitel skall jag kort återkoppla till uppsatsens syfte och frågeställningar med
en slutdiskussion. Härvid vill jag påpeka att mycket av diskussionen har kontinuerligt
innefattats i uppsatsens innehåll. Och detta var också uppsatsens syfte, att bidraga med
en diskussion till mans/maskulinitetsforskningen. Dock vill jag runda av uppsatsen
med en generell slutdiskussion.

Vad gäller genusfrågan konstaterar uppsatsen att det är just genus som begrepp
som bäst passar in i det s.k. tredje projektet. Alltså, att det är för vetenskaper som hi-
storia och sociologi och mansforskningen som tvärvetenskaplig gren viktigt att studera
sociala, kulturella och historiska skillnader och likheter avseende mannen och kvinnan.
Även att konkreta objekt som kropp kan inbegripas i detta är en av uppsatsens slutsat-
ser. Därför är jag tveksam till historikern Blombergs resonemang att dela upp genus i
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abstrakt och kön i en konkret nivå. Jag hävdar med stöd av uppsatsens resonemang att
även genus kan vara en konkret praktik. Angående debatten om genus skall studeras
utifrån ett aktörs eller strukturellt perspektiv konstaterar uppsatsen att det optimala är
att studera utifrån båda perspektiven. Hur detta skall fördelas och hur mycket av varje,
det är upp till sammanhanget och syftet med forskningen. Att göra en analys utifrån
båda perspektiven borde vara mest fruktbart. Detta diskuterar jag även i uppsatsens
andra del, om mitt förslag på vidare forskning.

Avseende begreppsdefinitionerna var ett av målen att belysa att inte alla mansfors-
kare definierade begreppen själva i respektive text. Även att de ibland refererade till
andras definitioner men samtidigt ej angav sina egna definitioner och kopplingen till
de andras definitioner. Jag anklagar ingen för detta, dock är det intressant att diskutera.
Kan det vara så att utvecklingen har blivit sådan p.g.a. att begreppen blivit för kompli-
cerade att definiera. Och har det blivit komplext p.g.a. en del forskares välmenande
försök till definitionsbeskrivningar? Skulle det vara så blir också definitionsdiskussio-
nen en ond cirkel. Exempelvis, behövs det en abstrakt och konkret definition som
Blomberg menar? Eller för Ekman, att ordet manlighet är något fult förknippat med
steorotyper m.m. Avseende abstrakt och konkret har jag redan angivit uppsatsens
ståndpunkt i slutsatserna om genus. I övrigt vill jag påpeka att jag inte har några själv-
klara svar. Jag vill dock ställa dessa frågor. Eftersom det finns en del varianter av defi-
nitioner tolkar jag detta som att det är upp till situationen och sammanhanget vilken
definition som passar bäst just vid det tillfället. Därmed menar jag att det är viktigt att
ange för respektive forskningsarbete hur begreppen används, exempelvis att alla tre
begreppen är synonyma. Slutligen vill jag betona att dessa begrepp bör skrivas i plura-
lis p.g.a. dess mångfald. Det finns inte bara en maskulinitet i världen.

Av maktbegreppet hegemonisk maskulinitet drar jag den slutsatsen att det kan an-
vändas flexibelt i olika forskningssituationer. Att det även finns möjligheter att studera
skillnader i maskuliniteterna är centralt, exempelvis med begreppen underordnande,
delaktighet och marginalisering. Även Johanssons begrepp förhandlingar är relevant.
Teorin skapar möjligheter i mansforskningen som exempelvis den traditionella femi-
nistiska teoribildningen inte räckte till. (Vill här poängtera att även denna teori är en
profeministisk teori som syftar till att upptäcka ojämlikheter i samhället så det för-
hoppningsvis kan rättas till.) Det går att utläsa av Connell att vita, heterosexuella me-
delklassmän är den nu rådande hegemoniska maskuliniteten generellt i samhället
(västvärlden). Trots detta menar jag att det går att dra slutsatsen att det bara är ett ex-
empel. Av Connells resonemang går det att utläsa att det kan finnas fler hegemoniska
maskuliniteter och så tolkar även jag att denna teori borde vara, exempelvis i olika so-
ciala och kulturella sammanhang. Det är detta som är styrkan. Det gör det möjligt att
upptäcka och studera olika miljöer exempelvis organisationer och kollektiva identiteter
och spåra denna hegemoniska maskulinitet just vid det tillfället. Den är även föränder-
lig, om det sker påtryckning från de underordnade eller om hegemonin (överordnade
idealet) förhandlar om sitt ”kontrakt”, exempelvis med politiska beslut. Att begreppet
är situationsanpassat gör också att det kan användas även i svensk mansforskning.
Dock är det viktigt som bl.a. Nordberg menar, att om teoribildningen skall gå framåt
krävs det problematisering kring begreppet och även förbättringar av olika slag, exem-
pelvis Johanssons ansats.
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Angående begreppen kropp och sexualitet är den viktigaste slutsatsen att dessa be-
grepp går att studera i ett konstruktivistiskt sammanhang där sociala och kulturella
miljöer är det viktiga. Att de finns implicit i genusbegreppet och även kan studeras av
historiker, sociologer, socialantropologer och etnologer. Exempelvis att homosexuali-
tet kan vara socialt och kulturellt betingat och ej en biologisk defekt. Som historiker
vill jag även betona kroppens betydelse i historien och hur den kan manifesteras på
olika sätt, exempelvis i arbetarhistoria. De i uppsatsen upptagna texterna om olika yr-
kessituationer utgör ett solklart exempel på konstruktivistisk forskning avseende något
så konkret som kroppar. Därmed har psykologer, biologer och sociobiologer ingen
ensamrätt på människokroppen.

Beträffande frågan vad det finns för metodologiska möjligheter för militären som
forskningsobjekt avseende detta ämne vill jag hänvisa till den andra mindre delen i
uppsatsen. Här kan jag kort konstatera att både ett underifrån eller mikro och ovani-
frånperspektiv eller makrohistoria är den optimala metoden. Samt att kunna analysera
detta utifrån både ett aktörsperspektiv och strukturell nivå. Denna ståndpunkt är samti-
digt en aspekt som lyfts fram kontinuerligt i uppsatsen från kapitlet om genus till sista
kapitlet. Jag vill betona att detta sätt att studera mansforskning på såväl kan handla om
andra forskningsobjekt än bara militären, det var dock min frågeställning. Slutligen
kan jag förmoda att denna uppsats diskussion nu har bidragit till mansforskningens
teoribildningar och dess framtid.
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